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Wat een mooie, enthousiaste en inspirerende verhalen staan er in dit 
tweede Growing Green Boek. Vijftig verhalen van Spelddragers die 
zich inzetten voor een groen en gezond Almere. Dit boek is opnieuw de 
moeite van het lezen waard. Voor zij die er in zijn opgenomen en zeker 
ook voor andere Almeerders en mensen van buiten onze stad. Het laat 
zien hoeveel er al gebeurt in Almere.

Als wethouder ontmoet en spreek ik veel mensen en hoor ik veel 
verschillende verhalen, ook van Growing Green Spelddragers. Maar 
ik moet zeggen, als ik ze zo gebundeld zie zoals in dit boek ben 
ik toch weer aangenaam verrast. Wat een hoeveelheid en wat een 
verscheiden heid aan verhalen. En dan is dit nog maar een selectie uit alle 
Spelddragers. 

In totaal zijn er nu ruim 400 Growing Green Spelddragers. Deze groene 
speld met het logo hebben ze gekregen als aanmoediging en dank 
voor hun inzet. De eerste uitreiking was in februari 2014 en we gaan er 
zeker nog tot aan de Floriade in 2022 mee door! Dan hopen we 2022 
Spelddragers te hebben. Growing Green Cities is namelijk het motto van 
de Floriade. Op weg naar de Floriade laten we zien hoe we samen van 
Almere een groene en gezonde stad maken en in 2022 laten we dit 
graag aan de wereld zien. 

Iedereen mag iemand voordragen voor de Growing Green Speld. Als 
iemand een bijdrage levert aan groen, gezond en duurzaam Almere 
is dat een goede reden om deze mensen in het zonnetje te zetten. Dus 
aarzel niet en stuur ons een mail met een mooie motivatie waarom iemand 

ook een Growing 
Green Speld verdient en 
misschien interviewen 
we die persoon dan wel 
in een derde Growing 
Green boek. 

Die uitreikingen, 
tegenwoordig vier keer 
per jaar, mag ik of 
een collega-wethouder 
doen. En dat is iedere keer weer een feestje. Mensen vinden het fijn om 
waardering te krijgen voor hun werkzaamheden en ik vind het erg fijn om 
de verhalen te horen en zelf ook geïnspireerd te raken. 

Wat ik opvallend vind, is dat iedereen weer een andere aanleiding heeft 
om zich in te zetten voor Almere. Soms heel persoonlijk vanwege het 
verlies van een dierbare, anderen omdat ze een duurzame onderneming 
willen starten om de wereld te laten zien dat het niet alleen om geld 
draait. Voor mij is de rode draad dat het stimulerend werkt om actief 
bezig zijn met energie, voedsel, groen of gezondheid. En dat het energie 
teruggeeft. Dus blijf vooral actief voor Almere en blijf de verhalen vertellen! 
Op die manier is Almere een echte Growing Green City.

Loes Ypma,
Wethouder Floriade

VOORWOORD
LOES YPMA, WETHOUDER FLORIADE
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GROWING GREEN 
SPELDDRAGERS, BOEK 2

Dit zijn alle Growing Green
Spelddragers uit dit boek met een
openbare te bezoeken fysieke
locatie in Almere. Het nummer is
de bladzijde waarop het
bijbehorende verhaal te vinden is.
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‘WIJ WILLEN HEEL ALMERE LATEN ZIEN 
HOE PRACHTIG ONZE ROZEN ZIJN’

Growing Green Spelddrager sinds 30 september 2017

Genomineerd door Ron van Zwet: “Een mooi product 

vanuit de Buitenvaart. Hij is echt duidelijk bezig om zich 

steeds meer op de stad Almere te richten met zijn afzet.”

12



“De roos is de koningin van de bloemen.” Als Bram Termeulen over zijn 
rozen praat, spat het enthousiasme er van af. Samen met zijn broer Gert 
kweekt hij deze bloemen op de Buitenvaart in Almere. Met een duidelijk 
doel voor ogen: “Wij van Termeulen Roses willen heel Almere laten zien 
hoe prachtig onze rozen zijn.”

Op jonge leeftijd wist Bram al wat hij wilde worden. Bloemenkweker. Zijn 
ouders hadden een kwekerij met diverse bloemen in Roelofarendsveen 
en later in Almere en toen hij de kans kreeg om samen met zijn broer 
op eigen benen te staan, greep hij die met beide handen aan om zijn 
favoriete bloem te gaan kweken. “Tegenwoordig verkopen we zo’n 1.9 
miljoen rozen per jaar, in totaal zo’n vijftien soorten. Het is een constante 
zoektocht naar bijzondere rozen, pas geleden hebben we bijvoorbeeld 
twee soorten gevonden die heel lekker ruiken.”

ROZENAUTOMAAT
Wat opvalt aan het bedrijfspand van Termeulen Roses aan de H.W. 
Heinsiusweg is de enorme rozenautomaat die naast de ingang staat. Een 
service aan alle Almeerders die daardoor 24 uur per dag rozen kunnen 
kopen. “We merken dat mensen op elk moment een mooi bosje willen 
kopen. De winkel is ook zeven dagen per week open, maar natuurlijk 
niet 24 uur. Dankzij deze automaat kunnen mensen ook zaterdagavond 
nog een bosje kopen voor hun date, of zondagmiddag rozen meenemen 
voor hun ouders. Op goede dagen vullen we de automaat meerdere 
keren bij. Als je bij ons rozen koopt, heb je natuurlijk een supergoed 
kwaliteitsproduct in handen.” 

VAASLEVENGARANTIE
Het stoort Bram dan ook dat mensen denken dat een roos maar enkele 

dagen mooi in een 
vaas kan blijven. “Dat 
is echt onzin. Wij 
geven aan elk bosje 
dat wij verkopen een 
‘vaaslevengarantie’ van 
minimaal zeven dagen. 
Gemiddeld staan onze 
rozen twee weken mooi 
in de vaas. Dit komt 
omdat we de rozen 
veel tijd en aandacht geven. Het klinkt raar, maar ook rozen hebben 
bijvoorbeeld een goede nachtrust nodig. Het moet ’s nachts donker zijn 
in de kas, dat is het beste. Wij forceren niet omdat we snel wat rode 
rozen willen verkopen rond Valentijn. Ook bestrijden wij plagen van 
bijvoorbeeld spint of de witte vlieg op een biologische manier. Door de 
natuurlijke vijanden zoals roofkevers en sluipwespen in te zetten, hebben 
we nauwelijks bestrijdingsmiddelen nodig. Daarnaast hergebruiken we het 
water en wekken we zoveel mogelijk energie zelf op.”

BUITENVAART
Bram heeft veel kwekerijen op de Buitenvaart zien sneuvelen. En ook hij 
heeft weleens getwijfeld. “Het is een moeilijke industrie, waar je veel tijd 
en energie in moet steken. Bovendien ben ik een perfectionist, dus zelfs 
tijdens vakanties moet ik echt op minimaal een dag rijden van mijn bedrijf 
zijn, anders rij ik nog steeds terug om probleempjes op te lossen. En ja, 
heel soms twijfel je of dat het allemaal wel waard is. Tot je weer ziet hoe 
blij mensen worden van mooie bloemen.”

‘HET IS EEN CONSTANTE ZOEKTOCHT NAAR 
DE MEEST BIJZONDERE ROOS’
BRAM TERMEULEN, TERMEULEN ROSES

Meer informatie op www.termeulenroses.nl
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‘BOMEN GEVEN ZUURSTOF EN ZUURSTOF GEEFT LEVEN. 
HET LEEK MIJ MOOI OM MET BOMEN NIEUW LEVEN TE PLANTEN’

Growing Green Spelddrager sinds 30 september 2017

Genomineerd in diverse Facebook-berichten na een oproep 

wie de Growing Green Speld echt verdiend heeft. Tineke 

Ras werd meerdere malen genoemd vanwege het in dat 

jaar geopende Luierpark.
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Vreugde en verdriet wisselen elkaar af in Het Luierpark, de plek waar 
wordt gevierd en herdacht. Initiatiefnemer Tineke Ras kreeg er een 
Growing Green Speld voor. Bovendien kreeg ze in 2018 een tegel in de 
Almeerse Walk of Fame. “Ik ben er zo trots op. Dit was mijn droom.”

Het idee was er al, het plan van aanpak lag klaar, alleen de uitvoering 
kwam nog niet van de grond. Tineke Ras, al ruim dertig jaar Almeerse 
en nu wonend in Almere Haven, zag haar kans toen provincie Flevoland 
burgers en organisaties opriep initiatieven te verzinnen om Nieuwe Natuur 
te creëren. Van zo’n tachtig ideeën mochten er twintig verder worden 
uitgewerkt. “Ik moest voor het plan gaan lobbyen, ging overal langs, en 
daarna ging ik op zoek naar grond.”

Na een paar jaar aan voorbereidingen kon het Luierpark, mede dankzij 
provincie Flevoland en Staatsbosbeheer, op 29 maart 2017 geopend 
worden. Bij de opening stonden er al 72 bomen die door mensen 
gekozen konden worden. 

Het park dankt de naam aan de Davidia Involucrata, de bomen die 
hun bloemen als het ware als luiers dragen. Wie wil, kan een boom 
aanschaffen als kraamcadeau voor een pasgeboren baby. Daarnaast 
fungeert Het Luierpark ook als gedenkplek voor een overleden kind. 
Vaders, moeders, maar ook broers, zussen, opa’s en oma’s of andere 
geliefden kiezen een speciale herdenkingsboom. “Mensen zijn vrij een 
boom te kiezen, want je moet wel gevoel hebben voor een plek en 
boom.”

Daarnaast is het voor 
mensen mogelijk om een 
eikenhoutbordje bij de 
boom te plaatsen. Op 
het bordje kan dan de 
naam van het kind, een 
datum, of een andere 
tekst naar keuze worden 
ingebrand. “Ik ben er 
ontzettend trots op”, 
vertelt Tineke. “Ik ben er 
toch een aantal jaar mee bezig geweest. Nu doe ik het samen met Han 
van de Steeg (huisartsenpraktijk Medi-Mere), die een adviserende rol heeft.” 

Tineke ziet Het Luierpark, waar ook veel speelvoorzieningen en bankjes 
staan, als een uitgekomen droom. “Bomen geven zuurstof en zuurstof 
geeft leven”, vertelt ze. “Het leek mij mooi om met bomen nieuw leven te 
planten. Je ziet diverse bordjes staan, met allemaal mooie verhalen. Het 
park is echt van iedereen. Kinderen kunnen er spelen, mensen kunnen 
lachen, je kunt er huilen.” Tineke weet uit eigen ervaring hoe belangrijk 
het is om een plek te hebben om je geliefde te herdenken. “Ik verloor mijn 
man vroeg. In die tijd heb ik met mijn kinderen in Dronten ter herinnering 
ook een boom geplant.” Aan andere dromers heeft Tineke een advies: 
doorzetten. “En veel geduld, ook dat. Maar in Almere kan er veel en 
krijg je zeker gelegenheid om je droom uit te werken. Dat Het Luierpark 
toegevoegd is aan Almeerse geschiedenis daar ben ik als initiatiefnemer 
super trots op.”

‘IK WIL MET BOMEN NIEUW LEVEN PLANTEN’
TINEKE RAS, HET LUIERPARK

Meer informatie op www.hetluierpark.nl
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‘DIT IS EEN KINDEROPVANG MET MIJN EIGEN LEVENSVISIE, 
BEZIG ZIJN MET KINDEREN EN HEN LEREN ZO DUURZAAM MOGELIJK TE LEVEN’

Growing Green Spelddrager sinds 1 febuari 2018

Genomineerd door Eudia Ruimwijk: “Jaleesa wil kleine 

kinderen groene gewoontes meegeven, omdat zij de 

toekomst zijn. Met haar visie en denkwijze draagt ze bij 

aan een groener Almere.”
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Kinderen een veilige plek bieden, handvatten meegeven om zo duurzaam 
mogelijk te leven en hun ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te 
maken. Dat is waar Jaleesa Vos van Vrolijk Kinderopvang Almere voor 
staat. “Kinderen zijn onze toekomst. Hoe kunnen kinderen van natuur 
houden als ze er niet mee zijn opgegroeid?” 

Hiervoor werkte Jaleesa als hulpverlener met probleemgezinnen. “Ik vond 
dat best wel heftig en kwam niet echt toe aan de kinderen. Toen is het 
idee van kinderopvang met mijn eigen levensvisie ontstaan. Bezig zijn 
met kinderen én hen leren zo duurzaam mogelijk te leven. We bieden 
de kinderen hier een veilige goede plek en zorgen daarnaast dat ze 
spelenderwijs aandacht voor duurzaamheid, milieu en gezondheid 
hebben. Het moet eigenlijk ‘het nieuwe normaal’ worden.” Zelf heeft 
Jaleesa drie kinderen en voelt ze sterk die verantwoordelijkheid. “Ik las 
ooit de uitspraak: we lenen de aarde van onze kinderen. Dat raakte me 
wel. Iedereen doet maar gewoon en gaat zijn gang. Maar wat voor 
aarde laat je achter? Dat vind ik heel belangrijk.” 

BIOLOGISCHE PRODUCTEN
Daarom leren de kinderen ook afval te scheiden en krijgen ze alleen 
biologische plantaardige producten. Zoveel mogelijk afkomstig van lokale 
boeren. “Het gaat om seizoensgebonden groenten en fruit, maar ook 
vergeten groenten, zoals koolraap of pastinaak. Die kennen kinderen vaak 
niet, maar staan hier gewoon op het menu. Ze mogen zelf ook van alles 
plukken in de moestuintjes. Peuters vinden dat heel leuk. Ze vragen er ook 

om en zijn trots als ze 
wat mogen plukken.

NIEUWSFLITS OVER 
DUURZAAMHEID
De reacties van ouders 
zijn heel positief. “De 
meeste kiezen bewust 
voor onze levensvisie. 
Maar er zijn ook ouders 
die vooral om praktische 
redenen voor onze kinderopvang kiezen, omdat we in hun wijk zitten. 
In het begin kreeg ik nog weleens de reactie: ‘Is er dan helemaal geen 
vlees?’ Maar die gezinnen eten nu thuis ook veel minder vlees en ze 
proberen andere groenten uit. We sturen ouders ook iedere maand een 
nieuwsflits over duurzaamheid, om ze nog meer te inspireren.” 

NIEUWE VESTIGING IN OOSTERWOLD
“Of ik nog doelen, ambities heb voor de toekomst? Ik ben al superblij met 
hoe het de afgelopen jaren is gegaan, we hebben nu ook een mooie 
natuurspeeltuin. We willen nog wel een nieuwe vestiging in Oosterwold 
openen. Zodat ook het gebouw zelf en de locatie meer past bij onze 
levensvisie. Een pand dat helemaal gebouwd is met duurzame materialen. 
Ik werk aan de toekomst van de stad en ben er trots op dat ik hieraan kan 
bijdragen.”

‘WE LENEN DE AARDE VAN ONZE KINDEREN, 
WAT VOOR AARDE LAAT JE ACHTER?’
JALEESA VOS, VROLIJK KINDEROPVANG

Meer informatie op vrolijk-kinderopvang.nl
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‘DE OPBRENGST VAN DE PRODUCTEN VAN DE BREI- EN HAAKGROEP 
GAAT GEHEEL NAAR EEN GOED DOEL’

Growing Green Spelddrager sinds 1 februari 2018. 

Kreeg de speld samen met andere vrijwilligers van de Brei- 

en Haakgroep Almere

Uit de nominatie: “De deelnemende dames van de Brei- en 

Haakgroep Almere verdienen dit schouderklopje, ook voor 

de motivatie om belangeloos door te blijven gaan om 

met restanten te werken, sociale cohesie te bevorderen en 

goede doelen te ondersteunen.”
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Soms hoor je alleen maar het getik van breinaalden, maar meestal wordt 
er volop gekletst en gelachen in Bij Bosshardt. Iedere dinsdagmorgen is 
er een groep vrouwen aan het breien en haken in Almere Buiten. De Brei- 
en Haakgroep Almere werkt met z’n allen onder leiding van Regina van 
Oorschot aan mooie werken voor diverse goede doelen. 

De oorsprong van de Brei- en Haakgroep Almere ligt in 2008. Regina 
had een kunstexpositie georganiseerd en had niets om handen op de 
rustige momenten. “Ik ben daarom dassen gaan breien voor daklozen. 
Maar één das zet ook geen zoden aan de dijk. Ik heb een oproepje 
gedaan in de krant en daar kwamen heel veel reacties op. We hebben 
met wel twintig vrouwen tegelijk sjaals en mutsen gebreid. Dus toen 
we een hele stapel warme kleding hadden, ging ik op zoek naar een 
organisatie die dat kon verspreiden. Maar ik kreeg bijna overal ‘nee’ 
te horen. Daar hadden ze geen tijd voor. Ik stond echt voor veel dichte 
deuren. Sindsdien regelen we het goede doel vooraf, zo maken we nu 
dekens voor een hospice in Almere. Ook verkopen we soms dingen die 
we maken. De opbrengst gaat dan geheel naar een goed doel. Want 
geld opent wel alle deuren.”

HERGEBRUIK WOL
De wol komt overal en nergens vandaan. “We krijgen vaak restanten wol 
als bijvoorbeeld iemands moeder is overleden. Dan vinden ze ergens in 
de kast tassen met halve bollen wol en weten ze niet zo goed wat ze er 
mee moeten. Wij maken daar dankbaar gebruik van, zo hergebruiken we 
duurzaam de wol en zorgen dat het niet zomaar weggegooid wordt. Dat 
zijn zelden echt grote partijen, dus het is echt restantjes bij elkaar leggen. 
Het is een van de redenen dat we heel kleurrijke dingen maken.”

SOCIALE BAND
De gezelligheid en 
het samen werken 
voor goede doelen is 
voor sommigen heel 
belangrijk, merkt Regina 
(hier rechts op de foto). 
“Laatst was een oudere 
vrouw voor het eerst 
bij ons. ‘Ik moest van 
de dokter meer het huis 
uit’, vertelde ze. ‘Maar waarheen? Ik ben zo blij dat jullie er zijn en dat 
ik hier mee kan helpen.’ Dat is fijn om te horen. Ik wil dat iedereen zich 
welkom en veilig voelt bij ons. Dat sociale karakter mag je zeker niet 
onderschatten. Uiteraard is je komst vrijblijvend, maar als je een keertje 
zonder opgaaf van reden niet geweest bent, bel ik toch even. Om te 
kijken of alles goed gaat, of dat er misschien iets aan de hand is. Mensen 
waarderen dat enorm, ze voelen zich gezien.”

Naast het beheren en aanjagen van de Brei- en Haakgroep Almere 
is Regina druk als fotograaf, correspondent voor Omroep Flevoland 
en met haar rollen die ze speelt als Vrouwe Regina vanuit Bureau 
Omphales. Zo is ze onder meer heks met Halloween en Kerstvrouw in het 
Flevoziekenhuis. “Ik regel dan zelf nieuwe, grote knuffels en ga daarmee 
naar de Eerste Hulp en de Kinderafdeling. Kinderen die ziek zijn of net 
een nieuw broertje of zusje hebben gekregen, krijgen dan letterlijk en 
figuurlijk een grote knuffel van mij.”

‘DANKZIJ RESTANTEN WOL 
MAKEN WIJ HEEL KLEURRIJKE DINGEN’
REGINA VAN OORSCHOT, BREI- EN HAAKGROEP ALMERE

Meer informatie op https://www.facebook.com/Brei-en-Haakgroep-

Almere-318988328239719/
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‘DOOR SAMEN TE WERKEN KAN JE HET HELE JAAR ROND 
VOEDSEL VAN FLEVOLANDSE BODEM ETEN’

Growing Green Spelddrager sinds 15 juni 2019 

Genomineerd door Cees Moerman: “Bob is met twee 

partners twee jaar geleden met de biologische kwekerij 

Biofood gestart in Buitenvaart. Mooi om als kwekerij een 

band te realiseren met je klanten en een verhaal te leveren 

bij het product dat je verkoopt.”
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Na jarenlang rozen geteeld te hebben, wilde Bob van der Voort terug 
naar de natuur. “Dat klinkt raar, maar de rozenteelt is een industrie 
geworden. Ik wil niet de natuur mijn wil opleggen, ik wil dat de natuur 
bepaalt hoe dingen groeien.” Een gesprek over BioFood, het eten uit de 
polder en achterbuurman Weet Hoe Je Leeft.

Bob is een van de meest ervaren mensen op de Almeerse Buitenvaart. 
Hij loopt al meer dan veertig jaar rond in de tuinbouw. En toch was hij in 
2017 na al die jaren niet bang om iets compleets nieuws te gaan doen. 
“Efibia was de vorige eigenaar op deze plek. Onderzoek doen naar 
duurzaam voedsel was daar het belangrijkste. Toen zochten ze iemand 
om de zaak te runnen. Ik was al jarenlang getriggerd door de biologische 
teelt. Ook in de rozenteelt was ik al bezig met het zoeken naar natuurlijke 
bestrijdingsmiddelen. Nu was er de kans om een stap verder te gaan 
door op een biologische manier voedsel te telen. Die kans heb ik gepakt 
en ook al is het een stuk moeilijker, toch heb ik er geen spijt van.”

Het moeilijke zit vooral in het vele handmatige werk dat gedaan moet 
worden bij BioFood, legt Bob uit. “Geautomatiseerd rooien zit er niet 
meer in, ik moet nu een stuk harder werken. Maar dat is fijn, want de 
natuur bepaalt op deze manier het tempo. Het is ook dankbaarder 
werk. Ik verbouw op dit moment zoete puntpaprika’s en komkommers en 
in de winter komen daar ook bladgewassen bij. Ik kijk ieder jaar weer 
waar markt voor is en welk product ik wil verbouwen. Het kan zomaar 
gebeuren dat ik volgend jaar tomaten teel als daar vraag naar is.”

BioFood produceert 
voor de groothandel. 
Maar Bob wil veel 
meer de focus leggen 
op de consumenten 
in Flevoland. “Als we 
samen werken met de 
voedselbedrijven in 
deze provincie dan 
weet ik zeker dat je het 
hele jaar rond voedsel 
van Flevolandse bodem kan eten. Maar op dit moment is het voor mij 
gemakkelijker om een groot deel van mijn oogst naar Scandinavië te 
verschepen dan het in kleinere getallen over Flevoland te verdelen. Mijn 
doel is om de lokale afzet, en dan heb ik over het gebied van Lelystad tot 
Utrecht, te bevorderen.”

Na al die jaren zou Bob nooit meer weg willen uit de Buitenvaart. 
“Het is toch een bijzonder stukje Almere, de sociale cohesie tussen de 
kwekers hier is heel groot.” Mede daarom is Bob ook betrokken bij zijn 
achterbuurman, leer-/werkbedrijf Weet Hoe Je Leeft. Na enkele jaren 
voorzitter geweest te zijn, is hij tegenwoordig bestuurslid van deze 
organisatie die dagbesteding of een beschutte werkplek biedt aan 
iedereen. “Ik kom er vaak en het is zo mooi om de groei van de mensen 
daar te zien. De cliënten komen vaak heel schuchter binnen, een beetje 
verlegen. In een paar maanden tijd zie je ze groeien en meer zelf-
vertrouwen krijgen. Ik lever daar als bestuurslid graag mijn bijdrage aan.”

‘DE NATUUR BEPAALT BIJ MIJ HET TEMPO’
BOB VAN DER VOORT, BIOFOOD

Meer informatie op biofoodbv.nl
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‘GELOOF ME, MET EEN BLOTEVOETENPAD EN EEN 
MODDERKEUKEN WORDEN DE KINDEREN ZEKER VIES’

Growing Green Spelddrager sinds 16 juni 2018 

Genomineerd door Frans Vlietman: “Een groene stad maak 

je samen met de kinderen. Onlangs is er een directie-

wisseling geweest en nu wordt het beleid van Speel-Mere 

nog groener.”
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Als je naar het gebouw van Speel-Mere kijkt, zie je meteen dat het ook 
voor kinderen ontworpen is. Bij de entree vind je naast elkaar twee 
deuren. Een grote voor de volwassenen en een kleine voor de kinderen 
die met een echte rode loper te bereiken is. Rien Vlietman en Linda Lem 
over de duurzame plannen van de buitenschoolse opvang (bso) en de 
kinderdagopvang. “Dankzij de appelboom is het soms net ‘Heel Speel-
Mere Bakt’.”

Rien en Linda zijn broer en zus van elkaar. Samen hebben ze Speel-Mere 
in 2018 overgenomen van hun ouders. “We hebben hier allebei vroeger 
gewerkt, maar zijn ook allebei weggegaan. Om te leren bij anderen, 
maar ook om te kijken of we echt voor Speel-Mere wilden kiezen of dat 
het overnemen van je ouders alleen maar de gemakkelijkste weg was. 
Gelukkig merkten we allebei dat we dit echt willen. Al zijn we wel eerst 
nog even samen op vakantie geweest. Puur om te zien of we als broer en 
zus wel in elkaars buurt willen zijn. Gelukkig was dat een geslaagde test.”

MERIDIAANPARK
Speel-Mere is al sinds 1987 een kinderdagopvang in Almere. Eerst in 
de Molenbuurt, tegenwoordig ligt het prachtig tegen het Meridiaanpark 
aan. “De kinderen spelen veel in het park. Daarnaast hebben we zelf 
een mooie natuurlijke speeltuin op eigen grond. Zo kunnen de kinderen 
altijd met de modderkeuken spelen, op het blotevoetenpad lopen, 
gebruik maken van een echte waterpomp en natuurlijk mogen de fietsjes, 
schepjes en emmertjes niet ontbreken. We zeggen ook tegen ouders dat 
de kinderen niet te mooie kleding aan mogen. Kinderen moeten kunnen 
spelen en vies worden. En geloof me, met een blotevoetenpad en een 
modderkeuken worden ze zeker vies!”

VISIE BELANGRIJK
Linda en Rien hebben 
niet veel gewijzigd ten 
opzichte van het beleid 
van hun ouders. “We 
zijn doorgegaan op 
de manier die bij ons 
hoort en dat maakt ons 
al anders dan andere 
kinderdagverblijven. We 
hebben veel aandacht 
voor natuur en gezamenlijk spelen. We zijn wel duurzamer geworden. 
We proberen het wagenpark zo groen mogelijk te hebben en willen meer 
eigen eten verbouwen.”

GENIETEN VAN NATUUR
Dat verbouwen van voedsel gebeurt in de pas aangelegde 
natuurbelevenistuin. “De kinderen van de bso zorgen voor het onderhoud. 
Het duurt nog even, maar de bedoeling is dat we straks echt maaltijden 
van de oogst kunnen koken. Voorlopig levert vooral onze appelboom veel 
op. De appels geven we mee aan de kinderen en ouders. Het lijkt dan 
net ‘Heel Speel-Mere Bakt’, want in elk huis wordt iets anders met die 
appels gedaan. De kinderen genieten van de natuur. Het zijn soms de 
ouders die we moeten overtuigen. Zeker bij de bso. ‘Mijn kind verveelt 
zich hoor als die niet naar zijn telefoonscherm mag kijken’. Nou, echt niet 
dat ze zich bij ons vervelen hoor. Hier hebben we geen telefoons nodig!”

‘HIER HEBBEN WE GEEN TELEFOONS NODIG’
RIEN VLIETMAN EN LINDA LEM, SPEEL-MERE

Meer informatie op www.speelmere.nl
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‘KIJK EENS HOE ANDERS EEN KRINGGESPREK VERLOOPT 
ALS JE DAT IN DE NATUUR DOET’

Growing Green Spelddrager sinds 15 juni 2019

Uit de nominatie: “Als projectleider Tiny Forest staat 

ze regelmatig de hele dag zelf in de modder om 

basisschoolleerlingen te begeleiden! Zij leidt het hele 

proces om tot de aanplant te komen met grote zorg.”
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Een klein bos midden in een woonwijk of op een schoolplein, met Tiny 
Forest kan het gewoon. In Almere hebben we al acht minibosjes, eind 
2019 volgt nummer negen op het Utopia-eiland. Bij al deze Tiny Forests 
is Ilse Suijkerbuijk namens IVN Flevoland betrokken. “Er is veel positieve 
energie in Almere.”

Een Tiny Forest is een klein bosje van ongeveer 200 m2, wat gelijkstaat aan 
een tennisbaan. In die kleine ruimte staan wel 600 verschillende, inheemse 
soorten. En dankzij goede bodembewerking en de dichte beplanting groeit 
zo’n bosje extra snel. De eerste in Almere werd geplant in november 2017 
in het Cascadepark. Ilse: “Daar staan na twee jaar al bomen van twee à 
drie meter hoog. Dat gaat enorm snel. We hebben in het midden van het 
bosje een paadje gemaakt en dat is al een beetje overwoekerd. Ik moest echt 
even kijken hoe ik het bos weer uit kwam, was al bijna verdwaald, haha.”

VOORPRETLES
Bij elk Tiny Forest wordt een bewonersgroep of een school betrokken. 
De buurtbewoners of leerlingen zorgen dan voor het onderhoud van het 
bos. Ilse begeleidt hen van start tot maximaal een paar maanden na de 
plantdag. “Mijn rol is om mensen te enthousiasmeren en te begeleiden. En 
in Almere is dat geen probleem, er is veel positieve energie. We werken 
samen met de gemeente en met hoveniersbedrijven, zodat we de juiste 
bomen planten en het goed in de omgeving past. Ook gaan we langs op 
scholen om de kinderen een ‘voorpretles’ te geven.”

MIDDEN IN DE WIJK
Op de scholen merkt Ilse dat het helemaal niet normaal is voor de 
kinderen om regelmatig de natuur in te gaan. “Er gaan maar weinig 
vingers omhoog als ik vraag wie er de afgelopen tijd in het bos is 

geweest. Ouders vinden 
het vaak veel gedoe 
en best wel ver weg. 
Daarom is zo’n Tiny 
Forest ideaal. Dat is een 
klein bos, en wel midden 
in de wijk. Kinderen 
vinden het geweldig om 
met een loep en een 
soortenzoekkaart het 
Tiny Forest in te gaan 
om te kijken wat ze ontdekken. Ze zijn heel nieuwsgierig naar wat er 
groeit en bloeit. Het zijn vaak de juffen en meesters die in het begin wat 
minder enthousiast zijn. Maar IVN heeft complete lespakketten gemaakt 
voor groep 1 tot en met 8, waardoor het lesgeven in het buitenlokaal van 
de Tiny Forest door de leerkrachten juist gemakkelijker wordt. Bovendien 
voegt het echt wat toe om lessen in de natuur te geven. In elk Tiny Forest is 
een buitenlokaal; boomstammen waar de kinderen op kunnen zitten. Kijk 
eens hoe anders het kringgesprek verloopt als je daar gaat zitten!”

EINDE PROJECT
Aan het einde van 2019 is het project voor IVN Flevoland voorbij 
met negen mooie bosjes in heel Almere als resultaat. Ilse gaat dan 
weer andere projecten begeleiden. “Bij sommige projecten is het heel 
gemakkelijk om af te sluiten en verder te gaan. Bij deze is dat niet het 
geval, ik ga de bosjes zeker nog vaak bezoeken. Ik ben zo benieuwd 
hoe ze er over een paar jaar bij staan! Ik hoop dat het de ideale plek 
wordt voor kinderfeestjes.”

‘IK BEN AL BIJNA VERDWAALD IN EEN TINY FOREST’
ILSE SUIJKERBUIJK, PROJECTLEIDER IVN NATUUREDUCATIE

Meer informatie over Tiny Forest op ivn.nl/tinyforest
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‘DE REACTIES OP DE WORKSHOPS EN ONZE SPULLEN ZIJN GEWELDIG. 
MENSEN ZIJN VERWONDERD DAT DIT MOGELIJK IS’

Growing Green Spelddragers sinds 30 september 2017

Genomineerd door Hetty van Riessen: “Het leven is goed, 

er is zoveel om van te genieten, zoveel te zien, zoveel te 

voelen, daar hoort ook een leefomgeving bij die uitdagend 

en inspirerend is. Met de meubels en accessoires van Libi 

Bung,haal je inspirerende schoonheid met een intrigerend 

verhaal in huis.”
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Afgedankte, oude meubels en accessoires een tweede leven gunnen. 
Daar droomde Coos Boomsma samen met zijn vrouw Guanita Boomsma-
Vianen van. Die droom werd in 2017 werkelijkheid met het oprichten van 
het ‘upcycling’-bedrijf Libi Bung. “Mensen vinden het vaak eng om hun 
meubelstuk met een likje verf op te knappen, want misschien mislukt het 
wel. Maar in feite helpen we het milieu hier mee.”

Een lamp gemaakt van deuren van systeemkasten uit een serverruimte, 
een secretaire omgebouwd tot commode en vele andere meubels die 
met een likje verf (met soms een gewaagde kleur) een tweede kans 
krijgen. De showroom van Libi Bung aan Steiger 24 staat er vol mee. 
Zowel Coos als zijn vrouw zijn creatief én vinden het milieu belangrijk. 
“Met ons werk buigen we de afvalstroom de andere kant op. Oude en 
afgedankte materialen transformeren we en geven we een tweede leven. 
Die circulaire gedachte spreekt ons erg aan.”

GOED LEVEN
Het tweede leven klinkt door in de bedrijfsnaam: Libi Bung. De uitdrukking 
komt uit Suriname en betekent onder meer goed leven. “De naam is op 
verschillende manieren te interpreteren. Met ons bedrijf zijn we goed 
voor mens en natuur bijvoorbeeld, doordat we meubels en andere 
gebruiksvoorwerpen niet afdanken maar een tweede leven gunnen.” Om 
deze metamorfose kracht bij te zetten, koos het stel voor een vlinder in 
het bedrijfslogo. “Daarnaast zorgt de stijl en comfort van de opgeknapte 
meubels er ook voor dat het leven van mensen aangenamer wordt. 
Althans, dat hopen we natuurlijk!”

Een duidelijke stijl 
hebben de meubels niet. 
In de showroom zijn 
zowel romantische als 
industriële en brocante 
meubels te vinden. 
Dit hangt compleet af 
van het aanbod. “We 
speuren op Marktplaats 
naar meubels, bezoeken 
kringloopwinkels en 
soms doneren mensen ook spullen. Het kan dan zomaar zijn dat we een 
brocante kast omtoveren tot industrieel stuk. Of juist andersom. Hoe dit tot 
stand komt? Dat is een creatief proces, waar vooral Guanita mee bezig 
is. Ze kijkt, voelt en krijgt dan ideeën voor een metamorfose.”

WORKSHOP: EIGEN MEUBELSTUK OPKNAPPEN
Volgens Coos leven we in een weggooimaatschappij en gooien we 
dingen weg omdat het niet meer in het interieur past. Om het tij te keren, 
organiseert het echtpaar workshops. “We halen bijvoorbeeld meubels bij 
mensen thuis op en brengen deze naar onze werkplaats. Daar kunnen 
de mensen hun eigen meubel onder onze begeleiding opknappen.” 
Daarnaast biedt Libi Bung ook beginnersworkshops en workshops krijtverf 
aan. “De reacties op de workshops en onze spullen zijn geweldig. 
Mensen zijn verwonderd dat dit mogelijk is. Daar doen we het voor.”

‘WIJ ZIEN AFGEDANKTE MEUBELS ALS GRONDSTOF,  
NIET ALS AFVAL’
COOS EN GUANITA BOOMSMA, LIBI BUNG

Meer informatie op www.libibung.nl
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‘GELUKKIG BEN IK NIET
ALLERGISCH VOOR BIJENSTEKEN’

Growing Green Spelddrager sinds 1 februari 2018

Genomineerd door Hetty van Riessen: “Gepassioneerde 

groene imker die absoluut een bijdrage levert aan een 

ecologische verbetering!”
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“Het eerste wat ik doe als ik bij mijn bijenstal ben, is rustig zitten en kijken. 
Heerlijk om het gezoem te horen, te zien hoe actief de bijen zijn en zo 
te inspecteren of alles goed gaat met de volken.” Bert Burgers is de imker 
bij Volkstuinvereniging Water-Land en Nutstuinvereniging de Windhoek 
en zet zich zo in voor een groen en biodivers Almere. “Ik blijf het bijzonder 
vinden dat zoveel bijen tegelijkertijd actief zijn, heen en weer vliegen en 
toch nooit tegen elkaar aanbotsen. Dit zou op Schiphol niet kunnen.” 

Bert is in 2014 begonnen als imker. Na een cursus in Bussum kreeg 
hij al snel zijn eigen volk onder zijn hoede. “Mijn oom is ruim 40 jaar 
imker en dat vond ik altijd razend interessant. Een paar jaar geleden 
was ik op zoek naar iets moois om te doen en heb ik me voor de 
imkercursus ingeschreven. Dit past heel goed bij mij. Sommige mensen 
worden zenuwachtig als ze in de buurt van bijen zijn, bij mij is het juist 
andersom. Ik word er heel rustig van. Dat gezoem, heerlijk.”

TWAALF VOLKEN
Tegenwoordig beheert Bert bij VTV Water-Land en NTV de Windhoek en 
zijn eigen huis in totaal twaalf volken. Na een sollicitatieronde werd hij 
de imker van de Windhoek, terwijl Water-Land hem in 2017 vroeg om 
de vaste imker te worden. Bert is geen onbekende bij Water-Land. Zijn 
ouders hadden er al een tuintje en hij ontmoette hier zijn vrouw Gerda. 
Nu hebben ze zelf al tientallen jaren een tuintje.

HONING
De bijenstal bij Water-Land maakt onderdeel uit van het natuurlijk 
tuinieren. De bijen zorgen zo voor een heel natuurlijke bestuiving, wat 
ideaal is voor de vele volkstuinen op het complex. Bert: “Deze bijen 

vliegen niet verder dan 
3 kilometer van hun korf, 
dus is het belangrijk om 
een stal in de buurt van 
een volkstuin te hebben. 
Voor overlast zorgt het 
niet bij de tuinders. We 
hebben heel specifiek 
voor deze soort bij 
gekozen omdat die rustig 
is en voor goede honing 
zorgt. Ik haal niet alle honing uit de kast, zodat de bijen in de winter 
ook eten hebben. Dat is het meest natuurlijk en dan hoef ik ze niet bij te 
voeren. De honing die we oogsten verkoop ik als volkstuinhoning en het 
geld dat het opbrengt, gebruik ik weer voor de bijen.”

WESPENSTEEK
Een ander voordeel van deze specifieke honingbij is dat die niet snel 
steekt. Bert: “Hoe zwarter de bij is, des te agressiever. Deze bijen zijn 
best geel, dus redelijk rustig. Al komt het uiteraard wel eens voor dat 
ikzelf gestoken word. Dat gebeurt een paar keer per jaar. Gelukkig ben 
ik niet, zoals mijn vrouw, allergisch voor bijensteken. Wel moest ik vorig 
jaar een nacht in het ziekenhuis blijven omdat ik gestoken was. Dat 
kwam omdat ik bij iemand een wespennest aan het weghalen was. Ik 
werd gestoken en kreeg meteen klachten als duizeligheid en een slechte 
stem. In het ziekenhuis kon het goed behandeld worden. Dus geen 
wespen meer voor mij, ik ben gelukkig met mijn bijen.” 

‘DAT GEZOEM VAN BIJEN, HEERLIJK’
BERT BURGERS, IMKER WATER-LAND & DE WINDHOEK

Meer informatie over Vtv Water-Land op www.vtv-waterland.nl en Ntv De Windhoek op 

www.dewindhoek.com 
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‘OM NATUUR TE BEHOUDEN IS INZET 
VAN ONS ALLEMAAL NOODZAKELIJK’

Growing Green Spelddrager sinds 9 maart 2019

Kreeg de speld samen met andere vrijwilligers die strijden 

tegen de Berenklauw in het Vroege Vogelbos: Dorine van 

der Heide, Dik Esveld, Peter Mulder, Wim de Ruijter, Ricky 

de Boer, Ingeborg Janmaat, Jan van Koningsveld en John 

de Vries.

Genomineerd door Margrietha Rengers: “Deze groep 

vrijwilligers wordt begeleid door Landschapsbeheer 

Flevoland en heeft op diverse werkavonden de berenklauw 

in het Vroege Vogelbos onder controle gekregen door ze 

met wortel en al uit te steken voor ze zaad zetten. Een 

zwaar klusje met een mooi resultaat!”
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“De berenklauw is een plant die niet in Almere thuishoort. Het is een 
exoot.” En dus zorgt Rob Leek enkele keren per jaar samen met andere 
vrijwilligers in opdracht van Stad & Natuur ervoor dat het terrein rond het 
Eksternest berenklauwvrij is. Dat is een mooi resultaat waar Rob al sinds 
2016 zijn steentje aan bijdraagt.

“Ja, zo langzamerhand is de berenklauw in ons gebied dat we beheren 
nagenoeg geheel weg”, vertelt Rob. “Wat niet wegneemt dat we 
vanwege de enorme groeikracht van de plant elk jaar de nieuwe scheuten 
een kopje kleiner moeten maken. Het is nu beheersbaar, dus kost het 
gelukkig minder tijd. Maar eigenlijk is het een strijd die wij niet kunnen 
winnen, zolang niet iedereen mee doet. Wist je dat de berenklauw 
tegenwoordig een verboden plant is in Nederland? Iedereen moet 
hem verplicht bestrijden. Dus ook grote instanties zoals de gemeente en 
Rijkswaterstaat. Maar juist die partijen laten het afweten en dat stoort mij. 
Want ons gebied is vrijwel geheel vrij van berenklauw, maar aan de 
overkant van het water, bijvoorbeeld langs de A6, staan nog hele velden. 
En dat zaad waait zo ons gebied weer in.”

GEVAARLIJKE PLANT
Reuzenberenklauw is een gevaarlijke plant. Aanraking ermee kan irritatie 
van de huid en zelfs brandblaren veroorzaken. Je kunt er littekens aan 
overhouden. Voor Rob is dat de voornaamste reden dat de berenklauw 
weg moet uit Almere. “Ik wil niet dat kinderen terwijl ze spelen in contact 
kunnen komen met berenklauw. Als wij met onze groep vrijwilligers 
de planten gaan verwijderen, kleden we ons goed aan. We dragen 
bergschoenen, een lange broek, een trui met lange mouwen en hand-

schoenen. Ook als het 
warm is. Je moet gewoon 
heel voorzichtig te werk 
gaan en ook goed kijken 
waar je collega aan 
het werk is. We zijn 
er heel trots op dat het 
ons gelukt is, om ons 
gebied berenklauwvrij te 
maken.”

BEWERKELIJKE NATUUR
Rob is als vrijwilliger veel in de natuur te vinden. “Ik vind dat iedereen 
zijn steentje zou moeten bijdragen. Want natuur is leuk, maar vraagt toch 
ook veel onderhoud en aandacht. Nu ik met pensioen ben, heb ik meer 
tijd om als vrijwilliger actief te zijn. Onder de leiding van de bevlogen 
Lodewijk van Kemenade van Landschapsbeheer Flevoland zet ik me dus 
samen met anderen in tegen de berenklauw. Daarnaast heb ik onder meer 
meegeholpen met het snoeien van de fruitbomen op de Kemphaan en 
bij het Eksternest. Tevens werk ik elke twee weken als vrijwilliger bij het 
Flevo-landschap vanuit de Trekvogel bij het beheer van het Wilgenbos en 
de Lepelaarsplassen. We snoeien bijvoorbeeld overhangende takken of 
omgevallen bomen weg. Een ander gebied waar ik ook aan meewerk is 
de Bomentuin op de Kemphaan. Het is een gezonde bezigheid om zo in 
weer en wind in de natuur bezig te zijn. Bovendien vind ik het fijn om met 
deze gezellige en collegiale mensen samen te werken.”

‘WIJ HEBBEN HET EKSTERNEST 
BERENKLAUWVRIJ GEMAAKT’
ROB LEEK, VRIJWILLIGER BERENKLAUW VROEGE VOGELBOS

Meer info via www.stadennatuur.nl
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‘VEEL MENSEN ZIJN WEL DUURZAAM EN GROEN BEZIG, 
MAAR ER WORDEN NOG ALTIJD HEEL VEEL SPULLEN WEGGEGOOID’

Growing Green Spelddrager sinds 16 januari 2019

Genomineerd door Jim van de Wardt: “Sebastiaan heeft 

een neus voor de juiste ingrediënten. Zo maakt hij hele 

stoere lampen van oude boilers en gastanks, maar ook 

een hippe kapstok van staal en hout van een zwembad 

dat wordt afgebroken. Hij laat zien dat upcycling cool en 

hip is en dat er grondstoffen binnenkomen bij het Upcycle 

Centrum in plaats van afval.”
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Duurzaam ondernemer Sebastiaan van Dulken maakt van oude materialen 
nieuwe meubels en verlichting. Zijn bedrijf Ruig & Geroest zit in het 
Upcyclecentrum. Het is dé plek in Almere Haven waar je kunt zien hoe 
verspilling kan worden tegengegaan door hergebruik van materialen. “In 
het begin was het leuk voor erbij, maar nu kun je wel spreken van een uit 
de hand gelopen hobby.”

Sebastiaan begon zijn eenmanszaak in 2017. Inmiddels is het een succes 
en heeft hij daarnaast een goedlopende webshop. Stilzitten is er niet 
bij voor Sebastiaan. “Ik ben graag altijd bezig. Daarom zocht ik naast 
mijn gewone werk naar andere uitdagingen. Toen ben ik eens gaan 
googelen wat je allemaal kunt doen met oude spullen. De term upcycling 
kwam voorbij en zo is het balletje eigenlijk gaan rollen. Het begon met 
het maken van een houten krukje voor mijn vrouw. Ze had een soortgelijk 
krukje in een winkel gezien, maar ik vond hem eerlijk gezegd nogal 
prijzig. Ik dacht, dat kan ik zelf ook wel maken. Ik maakte er twee en 
verkocht er eentje op Marktplaats. Dat viel in de smaak.” 

ALLES IS GEMAAKT VAN AFVAL
Duurzaamheid, energiebesparing en aandacht voor het milieu zijn 
belangrijk voor Sebastiaan. Hij was altijd al zoveel mogelijk duurzaam 
bezig, maar wilde toch meer doen. “Veel mensen zijn wel duurzaam en 
groen bezig, maar er worden nog altijd heel veel spullen weggegooid. 
Ze doen aan energiebesparing en leven gezonder, maar vergeten dat ook 
hun interieur veel duurzamer kan. Als ik kan bijdragen dat dat besef groter 

wordt, is dat heel mooi.” 
Sebastiaan hergebruikt 
vooral hout en staal. Het 
unieke van zijn producten 
is dat ieder onderdeel 
van afval is gemaakt. 
“Ik ben dus helemaal 
afhankelijk van wat er 
wordt weggegooid. 
Klanten reageren vaak 
heel verrast. Ze wisten niet dat je van hergebruikte materialen lampen en 
meubels kunt maken en vinden het heel mooi.”

MAATWERK VOOR BEDRIJVEN
Ambities voor de toekomst heeft Sebastiaan genoeg. Om de impact van 
milieubesparing door hergebruik van afval nog groter te maken, is het 
belangrijk zoveel mogelijk mensen te bereiken. Daarom richt hij zich ook 
steeds meer op het leveren van maatwerk aan bedrijven. Sebastiaan 
is trots op wat hij tot nu toe heeft bereikt in de afgelopen twee jaar. “Ik 
vind het daarom ook wel een eer dat ik de Growing Green Speld heb 
gekregen. Met mijn bedrijf lever ik een bijdrage aan een duurzamer 
Almere. Het Upcyclecentrum is echt toonaangevend in Almere en uniek in 
Europa. Daar maak ik onderdeel van uit. Ik ben nu nog in de opstartfase 
van mijn bedrijf en focus mij vooral op meubels en verlichting. Maar ik sta 
altijd open om nieuwe dingen te ondernemen.”

‘MENSEN STAAN VAAK NIET STIL BIJ EEN DUURZAAM 
ALTERNATIEF VOOR HUN INTERIEUR’
SEBASTIAAN VAN DULKEN, RUIG & GEROEST 

Meer informatie op https://ruigengeroest.nl 
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‘DUURZAAMHEID IS VOOR DE LEERLINGEN 
EN DE OUDERS EEN PRETTIG THEMA’

Growing Green Spelddrager sinds 1 februari 2018

Ook leerkracht René Gerritzen is Growing Green 

Spelddrager.

Uit de nominatie: “Samen met haar collega’s is zij bezig 

om van haar school een echte Growing Green Cities 

school te maken. Dat doet zij vanuit haar wens om de 

leerlingen (en de buurt) bewust te maken van gezond leven 

en duurzaamheid.”
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Tulpen die in de school groeien door LED-licht, een nieuwe schooltuin, 
smaaklessen en groenten kweken. Op basisschool De Klaverweide in 
Almere Haven is duurzaamheid een vast onderdeel van de lessen, in alle 
groepen. Directeur Linda Dagloonder: “We zien dat deze lessen effect 
hebben.”

Op De Klaverweide is er in iedere groep wel een project dat gaat over 
duurzaamheid. Linda vertelt: “Wij vinden het belangrijk dat kinderen 
bewust zijn van natuur en van gezondheid. Hoe zorg je dat je duurzaam 
kan leven? Wat is gezond eten eigenlijk en waar komt het vandaan? 
Afgelopen jaar hebben we geëxperimenteerd met duurzaam tuinieren in 
de klas. Hoe leuk is het om zelf je groenten in de klas te kweken en dat 
blaadje sla daarna tussen je boterham op te eten!

ALLE KINDEREN VERANTWOORDELIJK
Niet alleen de bovenbouw weet wat duurzaamheid is. Alle kinderen op 
De Klaverweide krijgen mee hoe belangrijk een groen en gezond leven 
is. “De verschillende groepen zijn verantwoordelijk voor het inzamelen van 
ons eigen afval. Iedere groep heeft daarin zijn eigen taak. Alles wordt 
gescheiden ingeleverd in alle klassen. Ook de jongste kinderen leren hun 
afval goed te scheiden in de klassen. Daarnaast zorgen we ook dat de 
kinderen gezond eten op school. Iedereen krijgt schoolfruit en ook gaan 
we groente verbouwen. Dit doen we samen met leraren en enthousiaste 
ouders, zodat het ook tijdens de zomervakantie bijgehouden wordt. 
Naast ons eigen afval, zamelen we oude apparaten en flesdoppen in. 
Allemaal voor het goede doel en een betere wereld.

PRETTIG THEMA
Natuurlijk ligt de 
belangrijkste focus op 
school gewoon nog 
op taal, rekenen en 
alle andere vakken. 
Maar duurzaamheid is 
voor de leerlingen en 
de ouders een prettig 
thema, merken ze bij De 
Klaverweide. Linda: “En weet je, we zien dat het effect heeft. Leerlingen 
zijn bewust bezig met dit thema. Laatst reed een ouder in het weekend 
over de dijk. Begonnen haar dochters opeens een heel verhaal te vertellen 
over de windmolens die ze zagen en wat die doen voor ons en hoe 
belangrijk het is om energie van de wind te krijgen. Mooi hè?”

‘HET IS BELANGRIJK DAT KINDEREN BEZIG ZIJN  
MET GROEN EN GEZOND LEVEN’
LINDA DAGLOONDER, DIRECTEUR OBS DE KLAVERWEIDE

Meer informatie op klaverweide.asg.nl
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‘IK DENK DAT IEDERE ALMEERSE SCHOLIER 
HIER WEL EENS OP BEZOEK IS GEWEEST’

Growing Green Spelddragers sinds 30 september 2017

Genomineerd door Carin van Hout. “Tot mijn schrik lees 

ik nergens dat Tom Saat en Tineke van den Berg van de 

Stadsboerderij ooit genomineerd zijn voor de Growing 

Green Speld. Ze staan aan de roots van landgoed de 

Kemphaan. Vanuit het niets startten zij zo ‘n 20 jaar 

geleden hun biologisch - dynamische, gemengde bedrijf. 

Almere zou zonder hun aanhoudende inzet veel missen!”
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Een derdehands tractor en een paar koeien. Meer hadden Tom Saat 
en Tineke van den Berg niet toen ze zich vestigden op de Kemphaan in 
1996. Nu is de Stadsboerderij een modern landbouwbedrijf met jaarlijks 
30.000 bezoekers. “En we zijn nog lang niet klaar met dromen.”

Tineke zit in het zonnetje tegenover twee grote bomen op haar erf. 
Schoolkinderen passeren ons terwijl verderop het decor van theatergroep 
Suburbia wacht op de voorstelling van die avond. “Dit is zoals we ons 
erf voor ogen hadden toen we hier begonnen. We wilden altijd al graag 
boer worden en hebben zelfs even in het buitenland gekeken. Maar dat 
plan hebben we snel verworpen, we wilden een stadsboerderij in Almere 
beginnen. Hier komen mensen samen waardoor we stad en landbouw 
met elkaar verbinden. Dat gebeurt onder meer door de boerenmarkt die in 
2003 hier is gestart maar ook door les te geven aan basisschoolkinderen. 
Ik denk dat iedere Almeerse scholier hier wel eens op bezoek is geweest. 
We laten ze dan zoveel mogelijk iets doen. Want je kunt ze nog zoveel 
vertellen, als ze iets doen met hun handen, dan beklijft het veel beter.”

BIOLOGISCHE UIEN
Het terrein van de Stadsboerderij is slechts een klein gedeelte van het 
boerenbedrijf van Tom en Tineke. Ze hebben in totaal 250 hectare aan 
akkerbouw en groenteteelt, met zo’n vijftien verschillende gewassen. 
Daarnaast hebben ze een kudde koeien in het Hulksteinsebos, bij 
Vogelhorst en aan de Randstad, midden in het centrum. De dieren hebben 
ze voor het bemesten van hun akkers, waardoor ze zo duurzaam mogelijk 

werken. “Zelf ben ik 
tegenwoordig bijna 
niet meer op het land 
te vinden. Pas als ik op 
de tractor zit, merk ik 
dat ik het mis. Maar er 
moet op het erf zoveel 
gebeuren en geregeld 
worden. We maken er 
bijvoorbeeld ieder jaar 
een sport van om de eerste biologische uien te oogsten en dat lukt ons 
regelmatig. We werken hier met een klein groepje mensen en hebben 
heel goede machines waardoor dit mogelijk is.”

VOLGENDE DROMEN
Vrijwel alle dromen en wensen die Tom en Tineke in 1996 hadden, 
zijn ondertussen werkelijkheid geworden. Maar dat wil niet zeggen 
dat ze stilzitten. De volgende dromen zijn al volop in ontwikkeling. “In 
Oosterwold wordt de hele wijk met landbouw verbonden en daar willen 
wij ook bij zijn. We zijn daar boerderij Vliervelden gestart en gaan zelfs 
nog een stap verder. Mensen kunnen op het erf wonen, puur omdat ze 
graag in de buurt zijn van een boerenbedrijf en daar op een of andere 
manier iets aan willen bijdragen. Een boerderijwinkel, een koeienstal, 
een bloemenpluktuin en bijenkasten maken het compleet. De ultieme 
verbinding tussen mens en natuur.”

‘OP DEZE BOERDERIJ VERBINDEN WE DE STAD 
EN DE LANDBOUW MET ELKAAR’
TOM SAAT EN TINEKE VAN DEN BERG, STADSBOERDERIJ 

Meer informatie via www.stadsboerderijalmere.nl 
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‘ALS WE EEN DRUKKE DAG HEBBEN, 
NEMEN WE EEN HANDJE KREKELS’

Growing Green Spelddragers sinds 30 september 2017

Genomineerd door Tineke Ras: “Arie en Irma laten zien hoe 

men heerlijke hapjes kan maken met insecten. Past precies 

in de gedachte van de Floriade!”
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Een pannenkoek met slakken en insecten eten in een echt kasteel, het is 
gewoon mogelijk in Almere. Irma en Arie van der Mee zijn de eigenaren 
van het bijzondere restaurant Kip & Ei Dubbel-Op, dat is gevestigd in een 
moderne variant van een waterkasteel op stadslandgoed de Kemphaan. 
“Uit heel het land komen mensen hier om insecten eten. Ze vinden het heel 
spannend en een beetje eng om een sprinkhaan te eten of om bitterballen 
van meelwormen te bestellen.”

Zelfs Arie, van de twee eigenaren het meest in de keuken te vinden, had 
in het begin nog wat moeite met insecten eten. Irma moet nog lachen als 
ze terugdenkt aan het eerste moment waarbij ze het over eetbare insecten 
hadden. “Arie was heel duidelijk. ‘Ik eet nog eerder al het gras in de 
wereld op, dan dat ik aan insecten begin.’ Gelukkig is hij van mening 
veranderd. Nu zijn wij het enige restaurant in Nederland dat insecten vast 
op de menukaart heeft staan. Zelf was ik vanaf het begin al enthousiast. 
Ik was in 2012 Flevolandse Zakenvrouw van het jaar en bij de uitreiking 
stond ook een kraampje met eetbare insecten. Ik sloeg daar meteen op 
aan. Het is innovatief, duurzaam en vernieuwend. Daarna ben ik met Arie 
de keuken ingegaan en hebben we hapjes gecreëerd. Heel belangrijk 
is om de insect zichtbaar te maken. Dus niet de meelwormen vermalen, 
maar laten zien. Dat maakt het voor mensen bijzonder eten.”

GESTAMPTE INSECTEN
En tegenwoordig zijn insecten, naast vele andere ‘normale’ gerechten, 
niet meer weg te denken uit het restaurant. “Ik denk dat insecten de 
toekomst zijn. Niet dat je straks sprinkhanen gaat bakken in plaats van 

een biefstuk, maar 
wel in combinatie met 
salades of pasta. Met 
gestampte insecten door 
je pasta verandert de 
smaak nauwelijks en is 
je maaltijd ook zonder 
vlees erg voedzaam. 
Als wij een drukke dag 
hebben, nemen we een 
handje krekels. Het is net 
alsof je chips eet. Maar dan wel chips die gezond zijn en die genoeg 
energie geven voor de rest van de dag.”

BIJZONDERE PLEK
Oorspronkelijk zat restaurant Dubbel-Op in Lelystad en had het zich 
gespecialiseerd in pannenkoeken. In 2012 kreeg het de gelegenheid 
om het huidige restaurant op de Kemphaan te openen. “We zitten nu 
op een enorm bijzondere plek. Sinds najaar 2018 is ons gebouw door 
stichting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen zelfs erkend als een 
officieel kasteel. Ons gebouw is een moderne variant van een kasteel met 
bepalende kenmerken, zoals onder andere een ridderzaal, een slotgracht 
en een kasteeltuin. Mijn wens is nu om middeleeuwse gerechten op de 
kaart te zetten. En dat dan uiteraard combineren met insecten. Wist je dat 
ze in die tijd al insecten gebruikten om bijvoorbeeld kleur toe te voegen?”

‘UIT HEEL HET LAND KOMEN MENSEN 
HIER INSECTEN ETEN’
IRMA EN ARIE VAN DER MEE, KIP & EI DUBBEL-OP

Meer informatie op www.dubbel-op.nl
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‘HET IS BELANGRIJK DAT KINDEREN OP JONGE LEEFTIJD 
KENNIS MAKEN MET HET ETEN VAN NOTEN’

Growing Green Spelddragers sinds 1 februari 2018

Genomineerd door Cris van Haagen: “Zij zijn zo druk 

bezig om van hun mooie kavel op de Kemphaan een 

walnoot- en hazelnootkwekerij te maken en zijn druk bezig 

hiermee uit te breiden naar meer mooie groene initiatieven 

dat ik hen gun te kunnen netwerken bij onze GGC-groep! 

Ze horen er gewoon bij!”
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“Toen we hier gingen wonen, was het niet meer dan een omgeploegd 
stuk land. Deze boomgaarde met notenbomen hebben we helemaal zelf 
met de hand opgebouwd.” Nuray Gül en Jan-Willem van Wees zijn 
erg blij op de Kemphaan waar ze wonen en Plantage Nieuwland zijn 
begonnen. “Het is ons paradijs en dat willen we graag delen.”
In 2013 ging een langgekoesterde wens voor Nuray en Jan-Willem in 
vervulling. “Iedere keer als wij in de buurt van de Kemphaan aan het 
fietsen waren, werden we meer verliefd op de omgeving. Dus toen we 
een stukje land te koop zagen staan, twijfelden we geen moment. Hier 
wilden we wonen! Er was wel één ding waar we rekening mee moesten 
houden. In het bestemmingsplan staat dat als je hier wilt wonen, je ook 
een klein agrarische bestemming moet hebben. Oftewel, je moet een 
agrarisch bedrijf hebben op deze grond. Daarvoor hadden we nooit het 
idee gehad om een onderneming te starten!”

TURKIJE
Nuray en Jan-Willem zijn gaan nadenken over wat voor soort bedrijf ze 
dan zouden willen. Het moest niet al te groots zijn, een beetje uniek voor 
de omgeving en vooral ook passen qua tijd naast hun reguliere werk, 
want beiden zijn actief in de medische industrie en hadden nauwelijks 
ervaring met een agrarisch bedrijf. Nuray: “We zijn op noten uitgekomen, 
mede omdat ik uit Turkije kom en mijn ouders daar ook notenbomen 
hebben. Ik ben er mee opgegroeid. Daarnaast was er nog geen 
notenboomgaard in Flevoland, terwijl ze het heel goed doen in de polder. 
Dus we hebben gekozen voor walnoten en hazelnoten. Het is iets unieks, 
iets bijzonders en past heel goed in de omgeving.”

OOGST
De bomen zijn nog lang 
niet volgroeid en toch is 
er al veel belangstelling 
voor de oogst. “We 
doen mee met de 
campagne van provincie 
Flevoland, om mensen 
uit te dagen alternatieve 
bronnen van eiwitten te 
eten. Noten zijn zeer 
voedzaam en dus een goede toevoeging aan je eetpatroon. Daarnaast 
hebben we in samenwerking met Stad & Natuur een lespakket waarbij 
kinderen in het najaar noten komen rapen, komen eten en er ondertussen 
heel veel over leren.”

KINDEROPVANG
Er moet volgens Nuray en Jan-Willem dan ook meer verbinding komen 
tussen kinderen en de natuur. “Het is belangrijk dat kinderen op jonge 
leeftijd kennis maken met het eten van noten en waar het vandaan 
komt. We zijn bezig met het bouwen van het hoofdgebouw op ons stuk 
land. Het wordt een heel multifunctioneel gebouw. Wij gaan er wonen, 
daarnaast is er genoeg ruimte voor andere zaken. Zo zitten we te denken 
aan een theehuis en zijn we ook in gesprek met Bodhi Kinderopvang, een 
andere Growing Green Spelddrager. Zij gaan misschien een dependance 
beginnen hier. Een ideale plek. We zijn zo blij dat we dit allemaal kunnen 
doen. Het geeft zo veel voldoening om bezig te zijn met de natuur.”

‘EEN NOTENBOOMGAARD PAST HEEL GOED 
IN DEZE POLDER’
NURAY GÜL EN JAN-WILLEM VAN WEES, PLANTAGE NIEUWLAND

Meer informatie op www.plantagenieuwland.nl
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‘IK WORD ONDERTUSSEN AL DOOR IEDEREEN 
DE WIJKHERDER GENOEMD’

Growing Green Spelddrager sinds 16 juni 2018

Genomineerd door Saskia de Werdt: “Loni is een bewoner 

uit Vogelhorst 1 die vanuit hobby (ze beoefent met 

haar hond schapen drijven) ervoor gaat zorgen dat de 

schaapskudde in Almere Hout komt grazen om daar het 

groen in toom te houden.”
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Loni Verkerk is in 2018 begonnen met een schaapskudde in haar ‘eigen’ 
wijk Vogelhorst. Zeventig schapen die lekker op groen knabbelen en zo 
de wijk op orde houden. “En dat komt allemaal door mijn hond!”

Het verhaal van de schaapskudde in Almere Hout begint in 2015. Loni: 
“Ik wilde weer een hond en kwam uit bij Dunya, een working kelpie. 
Een geweldige hond met enorm veel energie. En uitermate geschikt om 
schapen te hoeden. Dus ging ik met haar wat lessen volgen. Meteen was 
duidelijk, hier is ze in haar element. Toen ontstond bij mij de droom om 
een eigen kudde te hebben in mijn eigen buurt. Het maakt de wijk toch 
een stuk levendiger.”

KLEINE KUDDE
Het verzoek voor een kleine kudde in Hout liep bijna vast bij diverse 
afdelingen in het Stadhuis, totdat Loni de juiste persoon ontmoette. 
“Gelukkig geef ik niet gauw op. Als ik iets in mijn kop heb, moet het ook 
gebeuren. Het liep behoorlijk stroef totdat ik een gebiedsmanager sprak. 
Hij was meteen enthousiast en heeft me heel erg geholpen. Ik had al 
stage gelopen bij Schaapskudde Almere, met kuddes in Haven en bij de 
Noorderplassen, maar nu was het tijd voor mijn eigen kudde. Iemand in 
Soest had zeventig schapen maar geen graasgebied, ik had een mooi 
gebied maar geen schapen. Dat was dus snel geregeld en in de zomer 
van 2018 ben ik begonnen.”

SUPER
Een superjaar meteen. Met mooi weer, genoeg groen en een fijne kudde. 
“Ik vind het heerlijk om uren buiten te zijn. Elke dag natuur om je heen 

werkt verslavend. Ik voel 
ook echt een verbinding 
met de wijk. Dat komt 
omdat ik er woon, 
mensen kennen mij. 
Bovendien organiseer 
ik ook dingen voor 
bijvoorbeeld de kinderen 
uit de buurt. Ik heb een 
educatieve quiz en 
aan het einde van de 
dag kunnen ze een herdersdiploma halen. Ik word ondertussen al door 
iedereen de wijkherder genoemd! En vanuit de buurt is de vraag gekomen 
om een schaapskooi midden in de wijk. Toch mooi dat ze zelf met 
ideeën komen? De kinderen in de wijk geven de schapen bijnamen als 
spikkelvoetje of bruin oogje. Ik hou het vaak bij de nummers. Ah, nummer 
46, ben je daar weer.”

ZEVEN MAANDEN
Loni heeft de kudde zo’n zeven maanden per jaar. De rest van het jaar 
grazen de schapen in andere gebieden in Nederland. “Ik vind dat wel 
fijn. Even rust in mijn hoofd, want zeventig schapen brengt ook een hoop 
verantwoordelijkheid met zich mee.” Loni combineert haar ‘eigenlijke’ 
beroep steeds meer met de schapen. “Sinds 2011 werk ik voor mezelf als 
consultant, adviseur, trainer en interim manager. Mensen met een burn-out 
neem ik dan mee naar mijn kudde. Terwijl je bezig bent met de schapen 
kom je tot de meest mooie gesprekken.”

‘ELKE DAG NATUUR OM JE HEEN WERKT VERSLAVEND’
LONI VERKERK, SCHAAPSKUDDE ALMERE HOUT

Meer informatie over haar bedrijf op www.innocisconsultancy.nl
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‘BLOEMEN WORDEN MOOIER ALS JE ZE 
BIJ ELKAAR ZET EN GOED COMBINEERT’

Growing Green Spelddragers sinds 9 maart 2019

Ontving de speld samen met de andere ondernemers op 

de Boerenmarkt op de Kemphaan

Genomineerd door Arjan Dekking: “Al sinds jaar en dag 

bemensen deze mensen de wekelijkse boerenmarkt op de 

Kemphaan, met mooie producten!”
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Bloemen zwiepen vrolijk in de wind. Twee mensen zetten hun fiets neer 
en beginnen te plukken. Ze maken een groot boeket met vele kleuren. 
Van een afstandje staan Reg en Dianne Waleson toe te kijken. “Je bent 
toch een soort artiest, als je op deze manier je eigen bloemenboeket 
samenstelt.” Welkom op de Vliervelden pluktuin.

Na jaren op Warmonderhof gewoond te hebben, waar ze aan de 
mbo van Aeres praktijkles gaven en tuinder waren, zijn ze nu naar 
Oosterwold verhuisd. De nieuwe woning heeft uitzicht op de pluktuin 
op het land van stadsboer en Growing Green Spelddragers Tom en 
Tineke. Op Warmonderhof verbouwden ze groenten en bloemen, die 
verkocht werden op de Almeerse boerenmarkt op de Kemphaan. Dianne 
vertelt: “Na onze verhuizing naar Almere zijn we verder gegaan met de 
bloemen, in onze pluktuin. We verkopen voorlopig geen groente, omdat 
we eerst een oefenakker willen om gevoel te krijgen voor deze jongere 
zeeklei.” 

GEEN DISTELS
Eigenlijk hadden Reg en Dianne weinig van de pluktuin verwacht. 
“Iedereen hier heeft toch een grote tuin? Ik liet zestig teleurgestelde 
plukkers met een abonnement achter in Dronten, maar krijg hier iedere 
week nieuwe blije mensen die zich met de tuin willen verbinden. ‘Bij mij 
groeien alleen maar distels’, horen we regelmatig. Ik moet ook zeggen 
dat we heel veel energie hebben gestopt in dit stuk grond om het zo mooi 
te krijgen, deze zeer vruchtbare grond heeft mooie compost nodig de 
komende jaren.”

BOERENMARKT
Na een jaartje 
afwezigheid, vanwege 
de verhuizing, zijn Reg 
en Dianne ook weer 
terug op de Boerenmarkt. 
Reg: “Ik hou ervan om 
op de markt te staan. Dat 
contact met mensen, de 
onderlinge gezelligheid, 
de mooie producten, 
daar geniet ik echt van. Ik heb veel Boerenmarkten in Nederland helpen 
opzetten en ook in Almere ben ik er vanaf het begin bij betrokken. Samen 
met Gerardo van Caseificio Bianchini, die Italiaanse kaas en pasta 
verkoopt, ben ik de enige die na al die jaren nog steeds op de markt 
staat.”

MOOIER
Ondertussen lopen de volgende twee abonnementhouders door de 
bloemenzee. De eerste keer maakt Dianne een rondje dwars door de tuin 
met ze. Hoe de bloemen af te knippen zodat de plant verder kan, en er 
mooie nieuwe lange scheuten ontstaan. “Het mooie is dat een boeket 
meer is dan de som der delen. Wat ik daarmee bedoel? Bloemen worden 
mooier als je ze bij elkaar zet en goed combineert. Bij het samenstellen 
van een boeket hier, mag je lekker los gaan. Eigenlijk ontstaat een boeket 
vanzelf in je handen als je eerst de hele bloementuin aandacht geeft.”

‘IK GENIET VAN DE BOERENMARKT MET DE ONDERLINGE 
GEZELLIGHEID EN DE MOOIE PRODUCTEN’
REG EN DIANNE WALESON, VLIERVELDEN PLUKTUIN

Meer informatie op vlierveldenpluktuin.nl

‘BLOEMEN WORDEN MOOIER ALS JE ZE 
BIJ ELKAAR ZET EN GOED COMBINEERT’

51





ALMERE
STAD

53



‘IK HEB DIE SWITCH KUNNEN MAKEN, MAAR HET 
HAD MET MIJ HEEL ANDERS KUNNEN AFLOPEN’

Growing Green Spelddrager sinds 1 februari 2018

Genomineerd door Aartie Badal: “Dayon heeft veel 

gedaan (en doet nu nog veel) voor hangjongeren in Almere 

waarbij hij ze gratis lessen geeft, zodat deze jongeren niet 

op straat hangen.”
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Dayon Mungra richtte in 2006 zijn sportschool Days Gym op om 
hangjongeren van de straat te houden. Tegenwoordig is de ondernemer 
kind aan huis bij Hollywoodsterren en BN’ers, maar nog altijd inspireert 
hij Almeerse jongeren om iets van hun leven te maken. “Enkele jongens 
die ik jaren geleden heb opgevangen, zijn nu kickbokskampioen of 
hebben een eigen bedrijf. Daar ben ik trots op.”

Het avontuur van Dayon begon in buurthuis Het Boegbeeld. “De 
gemeente Almere vroeg of ik wilde helpen om jongeren van de straat te 
houden. Ik ging kickbokstraining geven. Eerst twee keer in de week, maar 
heel snel was ik er vijf dagen per week. Er was zoveel animo dat ik een 
eigen sportschool begon: Days Gym.”

MIKE TYSON
De eerste jaren verliepen moeizaam. Dayon stond zelfs op het punt te 
stoppen met Days Gym. Hij zette door en werd uiteindelijk zelfs door 
levende legende Mike Tyson geselecteerd als trainer voor de ‘Mike Tyson 
Fitness and Boxing Academy’. Tegenwoordig is Dayon zes maanden per 
jaar in Amerika en geeft hij personal training aan Hollywoodsterren. Toch 
blijft hij jongeren Almere op alle mogelijke manieren steunen. “Ik ken alle 
jongens in mijn gym persoonlijk. Ze zijn echt niet allemaal moeilijk. Komen 
soms uit een goed gezin. Maar ze hangen op straat rond, komen in 
contact met verkeerde vrienden, spijbelen van school. Een aantal van hen 
belandt zelfs in een jeugdgevangenis.”

Dayon weet waarover hij praat. “Op mijn 16e was ik geen haar beter. Ik 
heb die switch kunnen maken, maar het had met mij heel anders kunnen 

aflopen. Dus als er één 
persoon is die deze 
jongeren kan helpen, 
dan ben ik het. Ze 
kennen mijn verhaal en 
stappen op mij af. Ook 
ouders vragen soms met 
tranen in hun ogen of ik 
hun zoon kan helpen.”

VOLG JE PASSIE
Eén van Dayons grootste succesverhalen is professioneel kickbokser 
Abdel Amin El Farzi: “Abdel was 14 jaar toen hij bij me kwam en echt 
niet meteen poeslief. Hij vertelde mij dat Days Gym zijn hele leven heeft 
veranderd. Nu heeft hij een eigen personal trainingsbedrijf en helpt hij 
ook hangjongeren.”

EEN TWEEDE THUIS
De levensstijl van jongeren veranderen is volgens Dayon het geheim. 
“Sporten, gezond eten en voldoende slaap is superbelangrijk. En als ze 
een healthy lifestyle opbouwen raak je deze jongens niet snel meer kwijt. 
Ik heb ze liever in mijn sportschool, dan buiten op straat.” Days Gym biedt 
jongeren een veilige omgeving, waar respect hoog in het vaandel staat. 
“In mijn gym zijn geen groepen. Iedereen is één en praat met elkaar, 
ongeacht leeftijd, achtergrond of huidskleur. Voor jongeren is het een 
tweede thuis. Dat onderlinge respect heb ik altijd willen bereiken. Soms 
ga ik gewoon in de zaal zitten en genieten.”

‘HANGJONGEREN LIEVER IN DE SPORTSCHOOL 
DAN OP STRAAT’
DAYON MUNGRA, DAYS GYM

Meer informatie op www.days-gym.com
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‘IK MAAK SMALLE WANDELPAADJES, 
DWARS DOOR HET PARK’

Growing Green Spelddrager sinds 16 juni 2018 

Kreeg de speld samen met elf andere vrijwilligers van 

Beheergroep Buurtbewoners Beatrixpark. 

Genomineerd door Jetze Kamerling: “Het is een gezellige 

groep, die samen veel werk verzet, zodat wij en andere 

Almeerders nog meer van het park kunnen genieten.”
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Natuurlijk is ook hij hier vooral gaan wonen vanwege het Beatrixpark, dat 
aan het einde van zijn straatje begint. Maar jarenlang was dat park voor 
Rick van Rooijen niets anders dan een heerlijk gebied om in te wandelen 
en de hond uit te laten. Sinds een aantal jaar is dat veranderd en zorgt 
Rick als vrijwilliger van de Beheergroep Buurtbewoners Beatrixpark (BBB) 
voor het beheer van het park. “In totaal houden we 80 hectare netjes.“

“Het Beatrixpark is prachtig, zoveel groen midden in Almere.” Voor Rick is 
vooral het eiland in het midden van het park bijzonder. “Dat is het gebied 
dat we als BBB geheel mogen beheren. Daar proberen we zo’n natuurlijk 
mogelijk landschap te behouden. Als een boom daar omvalt vanwege 
een storm, laten we die liggen of leggen we hem zo neer dat het een 
soort natuurlijke toegangspoort wordt.”

BUURTBEWONERS 
Al sinds 2002 zetten buurtbewoners zich in voor het beheer van het 
Beatrixpark, sinds 2006 onder de naam Beheergroep Buurtbewoners 
Beatrixpark. Rick sloot zich ook aan. “Op een gegeven moment kwam het 
gevoel dat mijn vrouw en ik wilden bijdragen. Nu zijn we meerdere keren 
per week in het park te vinden. Op de eerste zaterdag van de maand is 
onze vaste werkmiddag. Het seizoen bepaalt welk werk we doen. In de 
winter zagen we bomen, in het voorjaar zaaien we bloemen en snoeien 
we rozen, in de zomer is er veel onderhoud in de vaste-plantentuinen en 
in het najaar gaan we met de zeis aan de slag. Sinds kort is er ook een 
groepje wekelijks op woensdagavond actief, om onkruid in de tuinen 
tegen te gaan. Het is heel gezellig en er wordt hard gewerkt.”

VEEL IDEEËN
De samenwerking met 
de gemeente is goed, 
maar kan volgens Rick 
nog veel beter. “De 
beheergroep heeft veel 
ideeën voor het park 
waar nog niets mee 
gedaan is. Ik snap ook 
wel dat niet voor alles 
geld is, maar gebruik 
dan in ieder geval onze kennis. Laatst was er een nieuw bankje geplaatst 
op een volstrekt onlogische plaats. Wij weten zo tien plekken waar die 
wel echt gebruikt gaat worden.”

NIEUWE WANDELPAADJES
Naast het reguliere onderhoud is Rick vaak in het park te vinden om 
nieuwe wandelpaden te creëren. “Ik maak smalle wandelpaadjes, 
dwars door het park. Het is begonnen in het oosten van het park, waar 
een wandelpad ligt dat in de zomer geen schaduw kent. Ik heb daar 
als alternatief een onverhard paadje in de schaduw gecreëerd langs 
de bomen door obstakels weg te halen en de grond bladvrij te maken, 
zodat het pad zichtbaar is. Sindsdien maak ik in het park kleine, nieuwe 
wandelroutes. Er zijn namelijk veel wegen waar je zowel mag fietsen als 
mag wandelen. Mijn doel is dat je een rondje Beatrixpark kunt wandelen, 
zonder een fietser tegen te komen.”

‘HET BEATRIXPARK IS PRACHTIG,  
ZOVEEL GROEN MIDDEN IN ALMERE’
RICK VAN ROOIJEN, BEHEERGROEP BUURTBEWONERS BEATRIXPARK

Kijk voor informatie over de BBB op hun site http://www.beatrixparkalmere.nl/ 

Daar staan ook heel veel foto’s van de werkmiddagen.
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‘SOMS KRIJG IK MAAR EEN PAAR KLANTEN OP EEN DAG. MAAR WEL KLANTEN 
DIE BEWUST DE KEUZE MAKEN OM NAAR DITHA BONITA TE KOMEN.’

Growing Green Spelddrager sinds 16 juni 2018

Genomineerd door Wendie Hagendoorn: “Met haar 

conceptstore en webwinkel in duurzame mode Ditha Bonita 

timmert zij aan de groene weg. Zij heeft allerlei duurzame 

artikelen om zo te helpen om de ‘plastic soep’ terug te 

dringen en mensen duurzame alternatieven voor allerlei 

gebruiksvoorwerpen aan te bieden. Daarnaast schrijft zij 

over duurzaamheid in haar eigen magazine DB.”
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De deur van het saaie kantoorpand aan De Binderij in Almere 
Literatuurwijk zwaait open. Een vrolijke Mariëlle van den Donk staat 
voor ons. Na drie stappen zijn we alweer vergeten dat we op 
een bedrijventerrein zijn. We lopen door Ditha Bonita, een vrolijke 
‘conceptstore’, met kleding, tassen, bekers en andere duurzame 
producten. “Elk product hier heeft een bijzonder verhaal.”

In 2009 besloot Mariëlle om een droom waar te maken door te 
starten met haar webwinkel Ditha Bonita. “De aanleiding is verdrietig, 
namelijk het overlijden van mijn moeder. Ze was mijn beste vriendin en 
samen hadden we de droom om een winkel met kleding en sieraden te 
beginnen. Maar zoals zo vaak, bleef het bij dromen. Toen ze onverwacht 
overleed, wist ik dat je dromen niet moet uitstellen. Daarom heb ik de 
zaak naar haar vernoemd, mooie Ditha. Die naam geeft voor mij een 
extra lading aan dit bedrijf.”

GEEN UITVERKOOP
Haar eerste winkel opende ze, anderhalf jaar later, aan de Markerkant. 
Na twee jaar verhuisde ze naar een pand in het centrum, aan de 
Zadelmakerstraat. Maar echt gelukkig werd ze daar niet. “Ik kreeg er 
genoeg bezoekers om te overleven, maar toch werd ik soms treurig. Ik 
verkoop slow fashion, kleding met een verhaal. Maar veel bezoekers, 
gelukkig niet allemaal, werden opgejaagd door de parkeermeter of 
wilden weten wanneer de uitverkoop begon en hadden nergens tijd voor. 
Ik heb ooit een boek gelezen waarin stond dat ik moest kiezen welke 
klanten ik wilde hebben en als ik dat goed aanpakte, kozen die klanten 
vanzelf voor mij. Op die manier word je niet meer geregeerd door de 
vluchtige bezoekers.”

BEWUSTE KEUZE
Door haar winkel te 
verhuizen naar De 
Binderij, een plek waar je 
geen winkels verwacht, 
heeft Mariëlle heel 
zorgvuldig gekozen. En 
gaat ze weer met plezier 
naar haar werk. “Soms 
krijg ik maar een paar 
klanten op een dag. 
Maar wel klanten die bewust de keuze maken om naar Ditha Bonita te 
komen. Vanwege de goede producten en het duurzame verhaal erachter. 
Ik verkoop bijvoorbeeld heel mooie tassen gemaakt van airbags. Ook heb 
ik Almeerse producten zoals parfum van RUIK. Ik kan veel meer aandacht 
besteden aan mijn webshop waarin het hele assortiment te vinden is en 
waar ik via blogs mijn verhalen over de producten kwijt kan.”

DUURZAME KLEDING
Mariëlle merkt dat steeds meer mensen bewust kiezen voor duurzame 
kleding. “Ja, duurzaam kost soms wat meer, maar je doet er ook veel 
langer mee. Ik verkoop bijvoorbeeld jassen die gemaakt zijn van 
biologisch katoen, volledig wind- en waterdicht. Een fijne jas, maar best 
een uitgave. Op een dag kwam een dame de winkel binnen met een 
envelopje. Zij had die jas een jaar geleden ergens gezien en had ervoor 
gespaard, zodat ze hem nu kon kopen. Dat is toch fantastisch?”

‘DROMEN MOET JE NIET UITSTELLEN’
MARIËLLE VAN DEN DONK, DITHA BONITA 

Meer informatie op www.dithabonita.nl
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‘EEN KIND MOET GEEN OMGEVALLEN BOEKENKAST WORDEN, 
HIJ OF ZIJ MOET DE WERELD BELEVEN, VOELEN EN MEEMAKEN’

Growing Green Spelddragers sinds 14 oktober 2018.

Uit de nominatie: “Bezielende directeuren van basisschool 

De Optimist. Zetten zich in voor groen en duurzaamheid, 

ook op het eigen schoolplein. Het boek dat ze met 

leerlingen maakten om één van de Tiny Forests te kunnen 

planten getuigde daarvan en De Bostimist levert het 

prachtige bewijs!”
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Ze hebben zonnepanelen op het dak van basisschool De Optimist en 
scheiden het afval. Maar echt trots zijn directeuren Paula van Kuijk en 
Miranda van der Kamp op hun Tiny Forest, midden op het schoolplein. 
“Dit is het antwoord op alles wat we aan de kinderen willen geven.”

Natuurorganisatie IVN en gemeente Almere deden eind 2017 een 
uitvraag aan de stad. Wie had het mooiste plan voor een minibos? Paula 
en Miranda hoorden dit en wisten meteen: “Wij willen dit. Hoe mooi zou 
het zijn om een Tiny Forest op het eigen, toen nog versteende, schoolplein 
te hebben. Paula heeft meteen samen met de leerlingen initiatief genomen 
en een prachtig bidbook gemaakt.” En met succes, want in november 
2018 werden door de leerlingen meer dan duizend bomen en struiken 
geplant. De naam van het bos is verzonnen door de leerlingen van groep 
7: ‘De Bostimist’. 

“We willen onze kinderen meer meegeven dan alleen rekenen, schrijven 
en lezen. Wij willen hun wereld groot maken. En dat betekent dat het 
onderwijs verder gaat dan dingen uit het hoofd leren. Een kind moet geen 
omgevallen boekenkast worden, hij of zij moet de wereld beleven, voelen 
en meemaken. Ze zijn enorm enthousiast over het Tiny Forest. Ze hebben 
allemaal een eigen boom in het bos staan, dat is toch uniek? De plantdag 
was geweldig. Er was maar één nadeel. Alle gangen en klaslokalen 
zaten helemaal onder de modder.”

Het Tiny Forest staat weliswaar op het schoolplein van De Optimist, maar 
is voor heel de buurt. “Wij zitten in Tussen de Vaarten, een wijk met 
relatief weinig groen en weinig speeltuinen. Als basisschool willen we 

een wijkfunctie hebben, 
dus zijn wij ook een plek 
voor kinderen die op 
andere scholen zitten.”

Paula en Miranda 
zijn ook directeur van 
de basisschool ‘De 
Verwondering’, in 
Nobelhorst. “Dankzij 
de bijzondere buurt 
waar we in zitten, kunnen we daar veel verder gaan om een groene 
en gezonde school te zijn. Op De Optimist raden we kartonnen pakjes 
met drinken af, op De Verwondering zijn die gewoon verboden. Beide 
scholen liggen in heel andere wijken en verschillen dus ook van karakter. 
Een mooie combinatie, we zijn optimistisch op De Verwondering en 
verwonderen ons op De Optimist. Overigens hebben we in Nobelhorst 
ook meegeholpen met de aanvraag en het planten van een Tiny Forest in 
de buurt, samen met bewoners.”

Niet alleen de scholen verschillen van karakter, ook de twee directeuren 
zijn heel verschillend. “We kenden elkaar niet toen we aan deze baan 
begonnen. Maar we vullen elkaar perfect aan en doen allebei waar we 
goed in zijn en wat we leuk vinden. We zijn het niet altijd met elkaar 
eens, maar bespreken dat altijd binnen vier muren. Naar buiten toe zijn 
wij één stem. En uiteraard hebben we hetzelfde doel. De wereld geven 
aan de kinderen.”

‘ALLE GANGEN EN KLASLOKALEN ZATEN 
ONDER DE MODDER’
PAULA VAN KUIJK EN MIRANDA VAN DER KAMP, DE OPTIMIST

Meer informatie op www.de-optimist.nl 
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‘HET IS EEN FEEST OM OP DE 
BIOLOGISCHE MARKT TE STAAN’

Growing Green Spelddrager sinds 30 september 2017. 

Zijn tweede speld ontving Casper op 9 maart 2019

De eerste keer werd hij genomineerd door Jacqueline de 

Bruijn: “De Natuurwinkel in Almere is echt een begrip 

in Almere. Casper zet zich enorm in voor biologische 

en gezonde producten en helpt lokale ondernemers 

om hun producten te promoten in de winkel en tijdens 

evenementen.”
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Casper Kromkamp is een van de weinige mensen die in het bezit is van 
twee Growing Green Spelden. Hij kreeg er één voor de Natuurwinkel, de 
biologische winkel in het centrum van Almere, en één voor zijn bijdrage 
aan de succesvolle Boerenmarkt op de Stadsboerderij. Een gesprek met 
deze tweevoudig Spelddrager. “Een biologische winkel in Almere heeft 
het niet gemakkelijk.”

Na jarenlang ondernemers begeleid te hebben in de natuurvoedings-
branche wilde Casper een eigen winkel beginnen. Als onderdeel van de 
keten Gooodyfoood koos hij in 2011 voor Almere als vestigingsplaats. 
Een niet zo’n gemakkelijke keuze, merkte hij al snel. “In deze gemeente 
waren er nog weinig biologische producten te koop. Maar Almere Stad is 
eigenlijk niet de beste plek voor een natuurvoedingswinkel. Het heeft een 
aantal oorzaken. Sowieso liggen de stadsdelen van Almere ver uit elkaar. 
Daarnaast heeft elk stadsdeel een eigen winkelcentrum, waar het parkeren 
een stuk goedkoper is dan in het centrum. We merken dat mensen naar 
het centrum gaan voor vertier, niet om de boodschappen te doen. Tot slot 
is online shopping heel populair in Almere.”

BOERENMARKT
Dat er genoeg vraag naar biologische producten is merkt Casper op de 
Boerenmarkt, waar hij iedere week staat. “Almere en de inwoners zijn 
zeker groen genoeg, dat blijkt wel op deze biologische markt. Het is 
er altijd gezellig druk en ik draai daar ook een goede omzet. Sowieso 
is het een feest om daar te mogen staan. Er zijn heel veel verschillende 
kraampjes en de sfeer is heel goed. De mensen komen daar niet om even 
snel boodschappen doen, maar nemen er echt de tijd voor.”

ONMISBAAR
Omdat ook grote 
supermarkten meer 
biologische producten 
verkopen, wordt 
het lastiger om de 
Natuurwinkel, de naam 
sinds 2013, goed te 
laten lopen. “Het is 
natuurlijk fijn dat er 
steeds meer aandacht 
komt voor biologische producten, maar de grote supermarkten verkopen 
wel precies de producten die bij ons goed liepen. Neemt niet weg dat ik 
echt vind dat wij onmisbaar zijn voor Almere. Wij geven veel advies aan 
mensen hoe gezonder te eten of welke producten nodig zijn bij bepaalde 
lichamelijke krachten. In mijn winkel ben je geen nummer, ik ken het 
grootste gedeelte van mijn klanten persoonlijk.”

IDEALE SITUATIE
Als Casper gevraagd wordt naar de toekomst, schetst hij zijn ideale 
situatie. “Het mooist zou zijn als Almere Centrum één biologische winkel 
krijgt. Het is belangrijk om een landelijke keten achter je te hebben 
voor de naamsbekendheid. Door maar één winkel te hebben in Almere 
kan je je krachten meer bundelen en sta je sterker. En met een goede 
en overzichtelijke webshop. Genoeg om aan te werken, want het blijft 
geweldig om in deze branche te werken.”

‘EEN BIOLOGISCHE WINKEL IS 
ONMISBAAR VOOR ALMERE’
CASPER KROMKAMP, NATUURWINKEL ALMERE

Meer informatie op www.natuurwinkelalmere.com
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‘IK BEN DE TWEEDE SPORTSCHOOL IN NEDERLAND MET 
APPARATEN DIE BIJ GEBRUIK ENERGIE OPWEKKEN’

Growing Green Spelddrager sinds 15 juni 2019

Genomineerd door Melanie Koendjbiharie: “Bij 

Almere Green Sports vinden ze duurzaamheid en jouw 

gezondheid erg belangrijk. De sportschool kent een warme 

sfeer waar je terecht kunt met alle vragen over sportvoeding 

en trainingen. Het is een mooie plek waar jongeren en 

ouderen bijeenkomen en elkaar motiveren en stimuleren. 

Bij binnenkomst word je ontvangen met een glimlach van 

het personeel. Of je nu een beginner bent of al gevorderd 

iedereen wordt gerespecteerd en geaccepteerd.”
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Bij Almere Green Sports ben je gezond bezig. Voor jezelf uiteraard, maar 
ook voor het milieu. Want de sportapparaten wekken zelf energie op als 
ze gebruikt worden. Een unieke sportschool in het centrum van Almere. 
Eigenaar Mo Ketabi: “Ik wilde een sportschool die aansluit bij Almere.”

Sporten is een van de belangrijkste dingen in het leven van Mo. Hij 
is al vanaf zijn jonge jeugd zeer actief. Mo zat op turnen, heeft op 
hoog niveau wedstrijdzwemmen gedaan, is tegenwoordig professional 
flyboarder en werkt al vanaf zijn zestiende in sportscholen. “Ik kan zelf niet 
zonder sport. Zelfs als ik op vakantie ben, ben ik actief. Ik wil gewoon een 
goede conditie houden en ook anderen stimuleren om gezond te blijven. 
Daarom ben ik uiteindelijk zelf als ondernemer aan de slag gegaan.”

IETS BIJZONDERS
In 2008 begon Mo zijn eerste eigen sportschool en in 2017 opende 
toenmalig Floriade-directeur Jannewietske de Vries Almere Green Sports. 
Mo legt uit waarom hij voor deze groene invalshoek heeft gekozen. “Er 
zijn al veel normale sportscholen in Almere, ik wilde juist iets bijzonders 
doen. Iets terug doen voor Almere. Deze sportschool past gewoon bij 
de stad. Ik gebruik Almeers steigerhout, we hebben energieopwekkende 
apparaten en bij onze groene bar kan je gezonde producten kopen voor 
lage prijzen. Wij vragen geen topprijs voor een gembershot. Wij willen 
juist dat iedereen dat een keertje probeert. Ik wil iedereen stimuleren om 
gezond te zijn, ik ben geen sportschool begonnen voor het geld.”

TWEEDE VAN NEDERLAND
Vooral de apparaten die energie opwekken, zijn populair. “Een maat 
van mij zag deze apparaten bij de universiteit van Delft. Ik was meteen 

enthousiast en nu ben ik 
de tweede sportschool 
in Nederland met dit 
soort apparatuur. Als er 
een dagje goed gesport 
wordt, heb ik genoeg 
energie om de sauna te 
laten draaien.”

HIGH FIVE
Er gaat bijna geen 
dag voorbij of Mo is wel te vinden op de sportschool en niet alleen om 
zelf training te geven. Veel contact met de sporters vindt hij belangrijk. 
“Het is fijn om mensen te kennen en persoonlijk te begroeten. Als ik een 
broodjeszaak in loop, vind ik het ook fijn als ze daar zeggen: ‘Hé Mo, 
alles goed, zelfde als altijd?’. Die aandacht en betrokkenheid wil ik ook 
tonen in deze sportschool. Een handdruk of een high five kan soms al 
voldoende zijn.”

Tijdens het interview komt een kwieke 83-jarige man langs, die net 
klaar is met sporten. “Mo, iemand had het licht aan laten staan. Wel op 
letten hè. Je zegt het ook tegen mij als ik het vergeet, haha.” Een mooi 
voorbeeld dat vrijwel iedereen bij Almere Green Sports bezig is met 
energieverspilling, een gezonder lichaam en een gezondere stad.

‘DEZE SPORTSCHOOL PAST BIJ DE STAD ALMERE’
MO KETABI, ALMERE GREEN SPORTS

Meer informatie op www.almeregreensports.com
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‘JE BENT CONTINU BEZIG MET 
BLIJE MENSEN DIE IETS MOOIS MAKEN’

Growing Green Spelddrager sinds 9 maart 2019

Genomineerd door Sebastiaan Vos: “Ik las in Almere DEZE 

WEEK een artikel over deze kunstenares en heb haar 

meteen voorgedragen voor de Growing Green Speld. 

Bijzonder om een product te maken uit Almeerse klei.”
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Keramische kunst maken met klei uit de eigen Almeerse achtertuin. Bij 
Kunstzinnig Centrum Randstad van Rola Hengstman kan dat gewoon. 
Naast haar lessen in keramiek en boetseren verkoopt ze op braderieën 
ook scrubstenen met klei van Almeerse bodem. “En dat valt in goede 
aarde.”

Het idee om Almeerse klei te gaan gebruiken is ontstaan toen Rola op 
bezoek was bij een vriendin die net naar Oosterwold was verhuisd. “Ze 
had in haar achtertuin bergen klei liggen. Ik bedacht meteen dat ik het 
wel kon gebruiken om mee te boetseren. Het is een hoop werk om de klei 
bruikbaar te maken, maar dan heb je wel een bijzonder resultaat. Je moet 
het wassen, schoonmaken en veel zeven. Het is veel unieker dan de kant-
en-klare klei die je normaal koopt. Er zijn nu ook cursisten die zelf naar 
Oosterwold zijn verhuisd en aan wie ik laat zien hoe de klei voorbereid 
moet worden. Zij maken nu objecten met materiaal uit eigen tuin, dat is 
toch bijzonder!”

950 GRADEN
Behalve dat ze haar cursisten met de Almeerse klei hun gang laat gaan, 
maakt Rola er ook scrubstenen van. Die verkoopt ze onder meer op 
diverse markten in de omgeving. “Ik bak de steen op 950 graden zodat 
de steen poreus blijft en nog vloeibare zeep kan opnemen. Dankzij het 
ijzer in de grond, wordt de steen bij het bakken prachtig rood. De zeep 
heb ik ook zelf ontwikkeld en geproduceerd. Onder de douche komt de 
steen in contact met water en komt de zeep vrij. Ideaal om te scrubben 
en het ruikt ook nog eens heel lekker.” De lijn verzorgingsproducten heet 
MamaLisy, naar haar overleden moeder.

CREATIEF CENTRUM
In september 2013 
is Rola haar eigen 
creatieve cursuscentrum 
begonnen. “Ik doe 
dat met zoveel plezier 
dat het nog steeds niet 
als werken voelt. Er 
zijn ondertussen vier 
docenten. Wij geven 
naast keramiek en 
boetseren ook lessen in tekenen en schilderen, in het maken van glas 
in lood en in het gebruiken van textielverharder Powertex, wat je kunt 
gebruiken om te boetseren of mee te schilderen. In totaal zijn veertien 
dagdelen gevuld. Dit is het grootste creatieve cursuscentrum van de regio, 
met elke week meer dan 120 cursisten. Je bent continu bezig met blije 
mensen die iets moois maken en veel plezier aan hun hobby beleven.”

Het was niet eens haar eigen idee om een particulier cursuscentrum te 
beginnen. “Hiervoor zat mijn man in deze ruimte aan de Randstad. Hij 
had een zeefdrukkerij en besloot met pensioen te gaan. Maar dat was 
tijdens de crisis, dus we hadden geen idee wat we met de ruimte moesten 
doen. Totdat mijn zoon zei: ‘Dan ga jij er toch iets creatiefs in doen?’ Blij 
dat ik naar hem heb geluisterd.” 

‘OBJECTEN MAKEN MET KLEI 
UIT EIGEN TUIN IS BIJZONDER’
ROLA HENGSTMAN, KUNSTZINNIG CENTRUM RANDSTAD

Meer informatie op www.kcrandstad.nl en op www.mamalisy.nl
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‘NA EEN RONDLEIDING EN HET HOREN VAN HET HELE FLORIADE-VERHAAL 
ZIJN DE MENSEN EEN STUK ENTHOUSIASTER’ 

Growing Green Spelddrager sinds 15 juni 2019 

Genomineerd door Ym de Roos en Marijke Hendriks. 

“Theo Holtslag zet zich vanaf het begin in als vrijwilliger 

voor de Floriade, hij verzorgt onder meer de rondleidingen 

over het Floriadeterrein en is tevens verwoed volkstuinder 

bij de volkstuinvereniging de Kluitenduikers. Op dit project 

heeft hij de mooiste volkstuin en dat is ook niet zo gek want 

hij is iedere dag op zijn volkstuin aanwezig! Tevens kan hij 

ronduit vertellen over de Floriade, hij geniet elke keer van 

de rondleidingen die hij geeft op het Floriade-terrein!”
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Als een van de eerste mensen stond Theo Holtslag op de drooggemalen 
zeebodem van het IJsselmeer, op de plek waar nu Almere ligt. En eigenlijk 
is hij nooit meer weggegaan. Een verhaal over de eerste baby in Almere, 
bomen in het oerbos, de Urban Greeners en de Floriade: “Het gaat over 
hoe onze (klein)kinderen over dertig jaar in Almere leven.”

De pompen waren nog druk bezig met het weghalen van het laatste 
water toen Theo namens Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders zag hoe het 
eerste groen in Flevoland uit de bodem kwam. “In 1973 heb ik geholpen 
met het planten van de bomen in Almere, onder andere in wat we nu 
het oerbos op het Floriade-terrein noemen. In 1976 was ik een van de 
eerste inwoners van Almere, nog voor de woningen in Haven gebruikt 
werden. Ik werkte als machinist bij een graansilo, in wat nu Tussen de 
Vaarten is. Het koolzaad, de tarwe en de gerst van het land werden daar 
opgeslagen en in schepen geladen. Daar woonde ik ook en daar is mijn 
jongste zoon geboren, de allereerste Almeerse baby.”

PENDELBUSSEN
Theo heeft Almere steeds meer zien groeien, zeker toen hij zijn baan bij 
de Rijksdienst inruilde voor die van buschauffeur in Almere en omstreken. 
Soms werd hij als buschauffeur ingezet in andere delen van Nederland. 
Zo mocht hij in 2012 naar Venlo om daar de pendelbussen van en naar 
de Floriade te rijden. “Toen al was ik enthousiast over dit grote evenement. 
Zodra ik hoorde dat het naar Almere kwam, wist ik dat ik vrijwilliger wilde 
worden. Zeker door de manier waarop Almere het aanpakt. Het gaat 
over hoe mijn kleinkinderen over dertig jaar voor het grootste gedeelte in 
steden wonen. En die steden moeten wel leefbaar zijn, met veel groen en 
zelf verbouwd voedsel.”

URBAN GREENERS
Sinds 2016 geeft 
Theo als vrijwilliger 
rondleidingen over het 
Floriadeterrein, waar 
zijn zelf geplante bomen 
nog fier overeind staan. 
“In het begin kwamen 
er veel mensen die echt 
tegen de Floriade waren. 
Die wilden wel eens 
zien waar hun geld werd ‘weggegooid’. Maar na een rondleiding en het 
horen van het hele verhaal waren ze al een stuk enthousiaster. Diezelfde 
mensen komen nu weer voor een rondleiding en vragen wanneer ze 
hier eindelijk een huis kunnen kopen. Er moet nog veel gebeuren, dat is 
zeker waar, maar ik weet zeker dat dat goed komt. Een goed voorbeeld 
is het gedeelte van de Urban Greeners. Wat een groep enthousiaste 
jongeren is dat. Een groep met een missie, het was alsof ik weer tussen de 
provo’s van vroeger liep. Ik heb ze van de winter enkele dagen per week 
geholpen met het planten van eetbare bomen. Mooi toch, was ik na al 
die jaren gewoon weer bomen aan het planten in mijn Almere.”

NA AL DIE JAREN PLANT IK NOG 
STEEDS BOMEN IN ALMERE’
THEO HOLTSLAG, VRIJWILLIGER FLORIADE EXPO 2022

Meer informatie over rondleidingen op www.floriade.nl
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GROWING GREEN CITY: ALMERE MAAKT, EET, IS EN GEEFT

Niet elke Growing Green Spelddrager valt te koppelen aan een 
stadsdeel. Veel initiatiefnemers werken niet plaatsgebonden en/of zetten 
zich in voor een groter gebied of zelfs heel Almere. Daarom zijn de 
interviews in het tweede deel van dit boek verdeeld over vier thema’s: 
Almere maakt Groen, Almere eet Lokaal, Almere is Gezond en Almere 
geeft Energie.

Deze thema’s vinden hun oorsprong in het Almeerse bidbook voor de 
Floriade, in 2012. In dit bidbook staan de plannen, de visie en het eerste 
ontwerp. Het is speciaal opgesteld voor de Nederlandse Tuinbouwraad, 
zodat gekozen kon worden wie de organisatie van de Floriade in 2022 
mag doen. 

Vanwege het internationale karakter van het evenement zijn we in 
het Engels begonnen: Greening, Feeding, Healthying and Energizing 
the City. Op weg naar de Floriade ligt de focus op Feeding. Heel lang 
hebben we deze Engelse termen ook in de stad gebruikt. Met het 
opzetten van typisch Almeerse programma’s hebben we vervangende 
Nederlandse termen gekozen. 

Natuurlijk trekken de Growing Green City-spelddragers zich niets aan van 
deze thema-indeling. Zij zetten zich in voor een groene straat, buurt en 
stad. Vanwege hun hobby, hun idealen en/of hun beroep. De Floriade 
kan ook voor hen als katalysator werken, een versnelling teweegbrengen. 
Door de mogelijkheden die ontstaan in de jaren voorafgaand aan dit 
grote evenement en de extra aandacht die ernaar uitgaat. 

We zien dat veel Almeerders zich inzetten voor extra geluk in de 
stad. Ook deel twee van dit boek bevat een keur aan verhalen. 
Samen maken we de stad en met elkaar zetten we ons in voor een 
groen en gezond Almere. 
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MAKING OF FLORIADE IN 2018 EN 2019

Tijdens de Making of Floriade / Growing Green Cities werken we 
als gemeente samen met bewoners, ondernemers, maatschappelijke 
organisaties, andere overheden en kennisinstellingen aan de groene 
en gezonde stad. De Floriade Expo 2022 is een katalysator voor deze 
verdere groei. Samen inspireren, verbinden, ondernemen en vernieuwen 
we. En dat is de afgelopen twee jaar veelvuldig gebeurd. Een selectie.

ZET ALMERE IN BLOEI
Inwoners van Almere hebben hun stad groener gemaakt door gebruik te 
maken van de actie ‘Zet Almere in Bloei’. De afgelopen twee jaar kreeg 
je tijdens de actieperiode bij het inleveren van een tuintegel een gratis 
plant. In totaal zijn er meer dan 10.000 tuintegels uit Almere ingeruild 
voor bloeiende planten, vooral uit het vlinder- en bijenassortiment. Door 
meer groen is de stad koeler, kan regenwater gemakkelijker de grond in 
en profiteren dieren en planten.

TULPEN
Samen met de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollen-
cultuur hebben we Almere verrijkt met heel veel tulpen. In 2018 
hebben we in alle 42 wijken van de gemeente een klein tulpenveldje 
geplaatst. Dit gebeurde op goed zichtbare plaatsen, bijvoorbeeld langs 
fietspaden. In 2019 hebben we de tulpen op één locatie geplant. In het 
Odeonpark bloeide een prachtig bollenveld met maar liefst 202.002 
tulpen, die in een mooie voorjaarsweek gratis geplukt mochten worden.

DUTCH FOOD WEEK
In oktober vindt ieder jaar de Dutch Food Week (voorheen de Dutch 
Agri Food Week) plaats. In een stadskas midden in het centrum 
van Almere focussen wij ons met veel partners (zoals bijvoorbeeld 

Flevofood, Aeres, GGD Flevoland, St Buitengewoon, Echnaton, Stad 
& Natuur en Rabobank) op gezond, betaalbaar en lokaal voedsel. 
Meer eten van plantaardige eiwitten is daarbij een van de belangrijke 
aandachtspunten. Van eetbare bloemen, het tegengaan van verspilling 
tot lekkere insecten tot groenten van weleer: alles komt langs.

DE ALMEERSE WEEK VAN HET INSECT
In 2019 vond de eerste Almeerse week van het Insect plaats. 
Samen met onder andere Stad & Natuur, IVN, bewonersgroepen en 
Landschapsbeheer Flevoland stonden de insecten in onze stad centraal. 
Hoogtepunt was de benoeming van Almere als bijvriendelijke gemeente, 
tijdens het Wilde Bij Café. 

FLORIADE PARADE
Wie verdient een financiële kickstart van 1.000 euro voor een groen en 
gezond project in Almere? Dat is de vraag waar een deskundige jury 
iedere maand weer naar kijkt. Groene initiatieven die mensen zelf gaan 
uitvoeren komen in aanmerking. Zo versterken we samen de groene en 
gezonde ontwikkeling van Almere op weg naar de Floriade. Dit jaar 
krijgen in totaal al meer dan twintig projecten deze financiële kickstart.

GROWING GREEN SPELDUITREIKINGEN
En uiteraard gaan we door met Growing Green Spelduitreikingen. We 
zetten Almeerders op het podium die zich inzetten voor de groene en 
gezonde stad. We doen dit meerdere keren per jaar en dat levert veel 
mooie, inspirerende en bijzondere verhalen op, zoals blijkt uit dit boek.
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‘ER WAS ME VERTELD DAT WE VEEL GEDULD MOESTEN HEBBEN. 
MAAR BINNEN EEN HALF JAAR WAS DE EERSTE KAST BEWOOND’

Growing Green Spelddrager sinds 30 september 2017 

Genomineerd door Ton Eggenhuizen: “René woont aan 

de Noorderplassen en hoorde nadat hij de spouwmuur 

had geïsoleerd, dat daar wel eens vleermuizen in hadden 

kunnen zitten. Veel mensen halen dan hun schouders op, 

maar René niet! Hij heeft vervolgens een innovatieve 

vleermuiskast ontwikkeld die zo slim in elkaar zit dat 

ecologen zich afvragen waarom zij daar nooit op zijn 

gekomen.”
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“Ik had een gek idee. Meer niet. Ik had nooit verwacht dat deze 
vleermuiskast zoveel enthousiasme zou opleveren. Er staan nu meer dan 
25 door mij ontworpen kasten in heel Flevoland. Dat is toch bizar en 
geweldig?” Het verhaal van René Spaargaren.

Het begon allemaal met mijn woning in Noorderplassen West. Mijn huis 
was door de architect niet gevoegd. Daardoor hadden we last van vocht 
in huis en veel plantjes en ongedierte dat in de open voegen ging zitten. 
Nadat we het zelf hebben laten voegen, kreeg ik de vraag of we wel aan 
de vleermuizen hadden gedacht. Die kunnen in de stootvoegen wonen. 
Daar had ik natuurlijk niet bij stil gestaan. Toen ben ik gaan zitten en 
heb ik een vleermuiskast geschetst. Een kast die bovenop een paal staat. 
Aan alle vier de zijdes van de kast zitten drie kamers en de vleermuizen 
kunnen binnendoor van kamer naar kamer verhuizen als het te vochtig, te 
droog, te warm of te koud is. Omdat ik die niet op mijn eigen dak mocht 
zetten vanwege allemaal gemeentelijke regels, heb ik Landschapsbeheer 
Flevoland om hulp gevraagd.

GEDULD
Jeroen Reinhold is daar de vleermuiskenner en hij vond het meteen 
geweldig. ‘Dit hadden we tien jaar geleden moeten bedenken.’ In april 
2016 hebben we de eerste kast geplaatst. Er was me al verteld dat we 
veel geduld moesten hebben, vleermuizen verhuizen niet zo snel. Maar 
binnen een half jaar was die eerste kast bewoond. Da   kast weten. 
Iedere tip bekijken we. Is er voldoende aanleiding voor? Zitten er vleer-
muizen die een dak boven het hoofd nodig hebben, of is er een educatief 
doel waar een kast aan kan bijdragen. En dan laten we een kast maken 
die we dan met behulp van de aanvragers of tipgevers op hun plek 

zetten. Ondertussen 
word ik zelfs door 
geïnteresseerden uit 
binnen- en buitenland 
gevraagd om mee te 
denken en wordt de lijst 
van mijn nieuwsbrief 
steeds langer. Laatst 
moest ik in Poort een 
vleermuis pakken die 
klem zat. Had ik voor het 
eerst zo’n beestje vast. Dat weegt dus niets! Maar een kenner ben ik nog 
steeds niet hoor, ik weet nog steeds niet als ik een geluid hoor wat voor 
soort vleermuisje het is.”

‘BIZAR DAT EEN GEK IDEE ZOVEEL 
ENTHOUSIASME OPLEVERT’
RENÉ SPAARGAREN, VLEERMUIZEN IN DE POLDER

Meer informatie op www.vleermuizenindepolder.nl
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‘IK KAN NIET ONTKENNEN DAT ER EEN SPANNINGSVELD IS TUSSEN 
DE GROEI VAN DE STAD EN HET BEHOUDEN VAN DE NATUUR’

Growing Green Spelddrager sinds 16 juni 2018

Genomineerd door Ton Eggenhuizen: “Rob Timmerman is 

beheerder in Almere en heeft aan een half (of zelfs géén) 

woord genoeg. Als ik (voor de zekerheid) namens de 

Vogelwacht vraag of weer een bakje zand gestort kan 

worden voor het onderhoud van de oeverzwaluwwand in 

het Pampushout, komt vaak het antwoord dat het er al een 

weekje ligt.”
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Het Flevo-landschap wil de Flevolandse natuur zo goed mogelijk 
behouden, beschermen en ontwikkelen en tegelijkertijd zorgen dat de 
bewoners en bezoekers van deze provincie er zo veel mogelijk van 
kunnen genieten. Een hoop werk te doen dus voor Rob Timmerman, de 
beheerder van bos- en natuurterreinen in het zuidelijke gedeelte van de 
provincie.

“Ja, ik heb wel een bijzonder en niet veel voorkomend beroep”, begint 
Rob te vertellen. “Als boswachter ben ik iedere dag in de weer met de 
Flevolandse natuur. Ik werk al sinds begin jaren tachtig in dit stuk van de 
polder en het is fantastisch om het zo te zien groeien. Nu ben ik samen 
met twee collega’s verantwoordelijk voor gebieden in Zeewolde en in 
Almere, zoals de Lepelaarplassen, Pamphushout en het Wilgenbos. Ik 
heb sommige delen zelf aangeplant en ondertussen zijn ze uitgegroeid 
tot volwaardige natuurgebieden. En er is nog steeds ontwikkeling, ik 
zie regelmatig nieuwe soorten vogels, insecten en planten die zich hier 
vestigen.”

Niet alleen de natuur groeide, ook Almere is als stad flink veranderd. 
Door de uitbreiding verdwijnen soms stukken natuur die elders weer 
worden gecompenseerd. Rob weet dat het hoort bij de stad Almere, maar 
vindt het soms toch lastig. “Ik kan niet ontkennen dat er een spanningsveld 
is tussen de groei van de stad en het behouden van de natuur. Mijn 
verstand zegt ook wel dat Almere op de tekentafel is ontstaan, om mensen 
een mooie woonplek te bieden. Dus ik weet dat Poort nu en Pampus straks 
woonwijken worden. En dat de natuur een mooie buffer vormt. Maar die 

wijken moeten wel aan 
elkaar en met de stad 
verbonden worden. En 
dus wordt er weer een 
weg dwars door het bos 
neergelegd. Wandel- 
en ruiterroutes worden 
onderbroken door een 
verkeersweg. Bovendien 
versnipper je het groen 
en dat is niet goed. Voor 
de natuur is het beter om tien grote gebieden te hebben, dan vijftig kleine 
versnipperde delen.”

Rob werkt al sinds 1994 voor Flevo-landschap en zou niets anders meer 
willen. “Je wordt in deze organisatie geen specialist, omdat het wat 
kleinschaliger is dan andere natuurorganisaties. Ik kan me met heel veel 
dingen bezig houden en heb een breed werkveld. Van het maaien tot 
aan het verbouwen van een bezoekerscentrum, samen met collega’s en 
een grote groep vrijwilligers. Ik zou het niet anders willen, ik geniet hier 
elke dag. En ja, genoeg dingen die we samen beleefd hebben. Op een 
drassige dag is het ons gelukt om op een kwelplek met drie tractoren 
vast te komen zitten. De een wilde de ander helpen en kwam ook vast te 
zitten. Gelukkig is het allemaal goed gekomen, heeft een sterkere tractor 
ons eruit gehaald. Nu kunnen we er hartelijk om lachen.”

‘IK ZIE REGELMATIG NIEUWE SOORTEN VOGELS, 
INSECTEN EN PLANTEN DIE ZICH HIER VESTIGEN’
ROB TIMMERMAN, FLEVO-LANDSCHAP

Meer informatie op www.flevo-landschap.nl
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‘WE MOETEN KINDEREN VOEDEN MET 
DE BEWONDERING VOOR DE NATUUR’

Growing Green Spelddrager sinds 9 maart 2019 

Genomineerd door Paula van Kuijk en Miranda van 

der Kamp: “Meindert zit inmiddels ruim 40 jaar in het 

onderwijs en maakt zich als bestuurder van de 18 

verschillende scholen van Stichting Prisma hard voor een 

groene en gezonde stad. Met name door het starten van 

de nieuwe ecologische school De Verwondering geeft hij 

kinderen de kans om naar een school te gaan waar zij 

leren hoe zij het verschil kunnen maken in de maatschappij. 

Ook stimuleert hij de verschillende scholen van Prisma actief 

inhoud te geven aan het natuur- en bewegingsonderwijs op 

de scholen.”
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“Kinderen moet veel meer les krijgen in de natuur.” En als iemand daar 
wat over kan zeggen, is het wel Meindert Eijgenstein, de man die het 
langst van iedereen actief is in het Almeerse onderwijs. Een gesprek met 
de huidige voorzitter van het college van bestuur van Prisma Almere, een 
stichting met achttien basisscholen in deze stad.

“Mijn vrouw en ik zaten bij de eerste 600 inwoners van Almere, in 1977. 
Nog geen jaar later werkte ik al voor basisschool De Ark in Haven.” 
Meindert blikt terug op zijn start in Almere, toen nog als leraar. “Ik hield 
als leraar al van de natuur, ging zeker elke week minstens een uur met de 
hele klas naar buiten. Dan gaf ik biologie, aardrijkskunde, geschiedenis 
en taal in de buitenlucht. Zodat kinderen meteen konden zien en beleven 
waar ik over sprak.”

TEVEEL REGELTJES
Als directeur werkte Meindert bij basisschool de Ark en de SBO de 
Klimop en werd hij uiteindelijk bestuurder van de stichting voor christelijk 
basisonderwijs in Almere. In die functie heeft hij meerdere scholen in 
de stad mogen opzetten. In al die jaren is er veel veranderd. En dat is 
zeker niet altijd positief, vindt hij. “Er zijn teveel regeltjes in het onderwijs 
gekomen. Als jij je auto naar de garage brengt, vraag je de monteur 
toch ook niet om alles op te schrijven wat hij doet? Nee, je wilt dingen 
weten die anders zijn dan ze horen te zijn. Een leraar moet dus wel alle 
werkzaamheden noteren. Zo kan zij zich veel minder focussen op de 
ontwikkeling van het kind. En heeft zij al helemaal geen tijd meer om naar 
buiten te gaan. Dat we te weinig de natuur opzoeken is dus geen kritiek 
op de leerkracht, maar op de maatschappij die wij creëren.”

5.600 KINDEREN
Als bestuurder heeft 
Meindert niet de directe 
invloed om de kinderen 
terug naar buiten te 
krijgen. “Ach, in mijn 
hart ben ik nog steeds 
Meester Meindert, maar 
dat gaat niet meer. Het 
is groot geworden. Bij 
de stichting werken 
550 mensen en we geven nu les aan 5.600 kinderen. Wat ik kan 
doen is in projecten investeren. Wat me nauw aan het hard gaat is de 
nieuwe school De Verwondering in Almere Hout, de eerste basisschool 
in Nederland waar duurzaam onderwijs (ecologie) centraal staat. We 
zadelen kinderen in het algemeen op met de klimaatproblematiek, de 
angst van de volwassenen. Wat we zouden moeten doen is hen voeden 
met de bewondering voor de natuur. Dat is precies het doel bij De 
Verwondering. Let maar op wat er gebeurt als je kinderen weer naar 
buiten stuurt en je de lessen afstemt op de natuurlijke omgeving. Als we 
elkaar weer leren dat alles met elkaar samenhangt, van elkaar afhankelijk 
is. Dan ontwikkelen we respect, ik noem het eerbied, voor de omgeving 
en voor de ander. Laat kinderen ontdekken. Dan gaan ze je positief 
verbazen. En dat is waar we het voor doen.”

‘IN MIJN HART BEN IK NOG STEEDS MEESTER MEINDERT’
MEINDERT EIJGENSTEIN, PRISMA ALMERE

Meer informatie op prisma-almere.nl
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‘GEWELDIG ALS ZE VOOR HET EERST EEN WORM VAST HOUDEN. 
NIET KNIJPEN, DAN DOE JE ZE PIJN’

Growing Green Spelddrager sinds 16 juni 2018

Genomineerd door Caroline Oort: “Vele succesvolle 

lessen zijn door haar en haar collega’s ontwikkeld, zoals 

Roodkapje, de bijenles, etc. Marlies is met pensioen 

gegaan en ze gaf tijdens haar afscheid aan het zeer 

belangrijk te vinden dat Almere blijft bijdragen aan het 

feit dat kinderen buiten in de natuur komen. In tijden van 

andere verleidingen zoals beeldschermpjes is dit ontzettend 

belangrijk.”
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“Ik vind het belangrijk dat kinderen de natuur beleven en begrip krijgen 
over hoe de natuur werkt, hoe planten en dieren groeien, leven en 
overleven, hoe alles met elkaar samen hangt en hoe we aan ons voedsel 
komen.” Een doel van Marlies Wapstra waar ze zelfs na haar pensioen 
veel mee bezig is.

Meer dan twintig jaar heeft Marlies gewerkt voor Stad & Natuur. Ze zette 
een jeugdnatuurclub op bij het oude Eksternest en was er zo vaak dat 
ze opviel bij de natuurorganisatie. “Er was een medewerker langdurig 
ziek. Omdat ik de omgeving goed kende, hebben ze gevraagd of ik kon 
invallen. Na twee jaar diverse keren ingesprongen te hebben bij ziekte 
kwam er een vacature. Ik heb gesolliciteerd en mocht blijven.”

ZINTUIGEN
Haar rol was om lessen te verzorgen waar het onderwijs gebruik van 
kon maken. “Leraren maakten daar altijd gretig gebruik van, vooral in de 
tijd dat zij nog weinig gebruik maakten van internet. Wij zorgden ervoor 
dat ze materiaal kregen om vooral het schoolgebouw uit te komen en de 
natuur in te gaan. We proberen altijd zo veel mogelijk zintuigen van de 
kinderen aan te spreken. Natuurlijk gebruik je je ogen altijd, maar voel 
eens aan de vacht van de schapen, proef de verschillende soorten honing 
die de bijen gemaakt hebben, ruik aan de daslook die je in het bos ziet 
groeien, wees eens 2 minuten stil en luister naar hoe veel verschillende 
vogels je kunt horen.”

MAD SCIENCE
Marlies genoot van haar werk bij Stad & Natuur, maar één ding vond 
ze jammer. “We zorgden ervoor dat onze vrijwilligers of leraren de 

les konden geven, 
zelf hadden we 
nauwelijks contact met 
de kinderen. En dat 
miste ik wel een beetje, 
om hun enthousiasme 
en verwondering van 
dichtbij te zien. Daarom 
ben ik na mijn pensioen 
op zoek gegaan naar 
manieren om dit wel te 
kunnen doen. Ik ben nu bijvoorbeeld Mad Science-professor. Dat gaat 
over natuur en techniek, vooral natuurkunde en scheikunde maar bij de 
kleintjes hebben we het ook bijvoorbeeld over wormen. Geweldig als ze 
voor het eerst een worm vast houden. Niet knijpen, dan doe je ze pijn! 
Ook ben ik vrijwilliger geworden bij Stad & Natuur om bijvoorbeeld over 
bijen te vertellen of waterlessen te begeleiden.”

AANDENKEN
Het mooiste vindt Marlies het als de kinderen na afloop iets tastbaars mee 
naar huis kunnen nemen. “Dat is dan een mooi aandenken aan de les. Bij 
kruidenles krijgen ze bijvoorbeeld een potje met bieslookzaad dat ze zelf 
gezaaid hebben. Bij bijenles krijgt de klas een potje honing mee, dat ze 
zelf geslingerd hebben zien worden. Op die manier wordt het tastbaar en 
hebben ze thuis ook een mooi verhaal te vertellen. Op die manier wordt 
de natuur het beste beleefd.”

‘LAAT DE KINDEREN AL HUN ZINTUIGEN GEBRUIKEN 
IN DE NATUUR’
MARLIES WAPSTRA, PROFESSOR MAD SCIENCE

Meer informatie over Mad Science op nederland.madscience.org
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‘MENSEN DENKEN DAT HET GEMAKKELIJKER IS OM 
EEN OLIFANT IN DE TUIN TE HEBBEN DAN BIJEN’

Growing Green Spelddrager sinds 30 september 2017

Genomineerd door Marien Abspoel en Marie-José Deckers: 

“Zelf is hij actief in het letterlijk verspreiden van bijen in 

Almere. De imkers van de imkervereniging in Almere 

imkeren op zijn uitdrukkelijke initiatief niet langer alleen 

op de twee bijentuinen die zij beheren, maar juist ook in 

andere velden waar veel bloemen en kruiden staan. Een 

mooi plekje voor de imkervereniging op de Floriade zou 

daar helemaal bij passen. Toch?”
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Als ingenieur kon Hajo Witzel eigenlijk geen ander ‘huisdier’ kiezen 
dan de honingbij. “Het meest technische dier dat er bestaat.” De 
voorzitter van de Imker Vereniging Zuid-Flevoland (IVZF), een afdeling 
van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV), ziet veel nieuwe 
ontwikkelingen voor de imker: “Dankzij nieuwe technieken komen we 
eindelijk iets meer te weten over de bij. Het is ronduit fascinerend.” 

“Mijn ouders zijn stomverbaasd dat ik bijenhouder ben geworden. 
Ik was vroeger als de dood voor insecten”, begint Hajo te vertellen. 
“Het is eigenlijk allemaal dankzij dit bijzondere huis dat ik imker ben 
geworden.” We zitten in ’t Waterschip, een compleet houten huis op 
de Paradijsvogelweg vernoemd naar het nabijgelegen oudst gevonden 
waterschip in de Almeerse bodem. “Dit is een huis met een verhaal, 
midden in de natuur. Daar wilde ik mijn hobby op aanpassen. Ik raakte 
gefascineerd door bijen en nu heb ik gemiddeld vier volken in de tuin.”

OLIFANT
Bijen houden wordt steeds normaler, maar nog regelmatig wordt hij 
vreemd aangekeken als hij vertelt over het imkeren. “Mensen denken dat 
het gemakkelijker is om een olifant in de tuin te hebben dan bijen. Of ze 
hebben ergens gehoord dat er te veel honingbijen zijn. Ik geloof dat niet, 
zeker hier in Oosterwold is er zoveel te bestuiven, dat we alleen maar blij 
moeten zijn dat er bijen zijn die de biodiversiteit verstevigen. Ik doe het 
ook niet voor de honing. Ik zie bijen echt als huisdier en als mooie hobby.”

MODERNE TECHNIEKEN
Hajo is in het dagelijks leven projectmanager IT en vindt het erg 
interessant dat er steeds meer technieken beschikbaar komen voor 
bijenhouders. “Ik zeg altijd dat we nog geen ‘moer’ van bijen weten. 

En dat is ook zo, we 
kunnen alleen maar 
schatten hoeveel bijen 
er in één kast wonen of 
welke vliegbewegingen 
ze maken. Dankzij 
moderne technieken 
komen we wel steeds 
meer te weten. De 
organisatie Beep is daar 
een goed voorbeeld 
van, zij willen technologie gebruiken om de gezondheid van honingbijen 
te ondersteunen. Door het gewicht, de temperatuur in de kast, de 
luchtvochtigheid en het geluid in de kast te meten, kunnen ze al bepaalde 
dingen ontdekken. Nu weten we bijvoorbeeld dat vlak voordat een volk 
gaat zwermen, dus dat een groep bijen een nieuwe woonplek gaat 
zoeken, de bijenkast lichter wordt. Op die manier kunnen we een zwerm 
voorspellen en zorgen dat die niet ergens een woonplek zoekt waar we 
dat liever niet willen, in een speeltuin bijvoorbeeld.

FLORIADE 2022
Als voorzitter van IVZF heeft Hajo het doel om ook aanwezig te zijn op de 
Floriade in 2022. “Die ambitie had ik meteen toen ik gevraagd werd als 
voorzitter. Op voorgaande Floriades is de NBV altijd aanwezig geweest, 
maar de IVZF is een kleine afdeling. Met hulp van een driejarenplan zijn we 
ons nu aan het professionaliseren en versterken, zodat we in 2022 trots de 
nieuwste ontwikkelingen kunnen laten zien. Want kennis over de bij is heel 
belangrijk. En wie weet, wellicht nemen meer mensen de bij als huisdier.”

‘WE WETEN GEEN ‘MOER’ VAN BIJEN’
HAJO WITZEL, IMKER VERENIGING ZUID-FLEVOLAND

Meer informatie over IVZF op almere.bijenhouders.nl
85



‘ER IS VEEL ENTHOUSIASME VOOR DE 
LESSEN OP DE FLEVOLANDSE BOERDERIJEN’

Growing Green Spelddragers sinds 14 oktober 2018

Genomineerd door Margrietha Rengers: “Zij verzorgen op 

een bijzondere manier het educatieve programma voor 

basisscholen in de Almeerse natuur. Jaarlijks doen hier 

duizenden kinderen aan mee.”
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“Ieder kind in Almere moet met de natuur in aanraking komen.” Thera 
Jellema en Willemijn Huizenga zorgen namens Stad & Natuur dat 
dit op een mooie manier gebeurt. Want zij merken dat het nog geen 
vanzelfsprekendheid is dat de jeugd het bos in wandelt. En dat ligt zeker 
niet alleen aan de kinderen.

Stad & Natuur laat Almeerders de natuur in en rond Almere beleven. 
De organisatie bestaat al meer dan dertig jaar en is niet meer weg te 
denken uit Almere. Bijna elk Almeers kind is wel een keer op een van de 
vele locaties van Stad & Natuur geweest. Van de Kemphaan in Hout tot 
het Vroege Vogelbos in Haven en van het Klokhuis in Poort tot aan de 
Beestenbende in Buiten. En anders leren de kinderen wel over natuur op 
school. Zelf houden Thera en Willemijn zich bezig met het maken van 
evenwichtige lessen en activiteiten voor de Almeerse scholen. Jaarlijks 
maken 20.000 leerlingen via Stad & Natuur kennis met de groene stad. 
“Wij willen de leerkrachten ontzorgen door mooie lessen aan te bieden 
over natuur en duurzaamheid. Waar zit het kind op te wachten, en 
waar zit de leerkracht op te wachten? Wanneer je als school iets met 
boomplantdag wilt doen, weten wij dankzij onze kennis en ons brede 
netwerk precies hoe je dat kan aanpakken en wie bijvoorbeeld een 
gastles kan verzorgen op de school. Ook voor het voortgezet onderwijs 
ontwikkelen we programma’s.” 

BOERDERIJEN
Vrijwel dagelijks vinden lessen plaats op een van de locaties van Stad 
& Natuur of op andere groene plekken in de stad. De leerlingen kunnen 
dan met de ‘Stad en Natuur-bus’ naar de locatie. “Een leuke manier voor 

de kinderen en jongeren 
om de groene stad te 
ontdekken. Via ons leer 
je in de praktijk over de 
natuur en duurzaamheid. 
Ze vinden het geweldig 
en worden verliefd op 
de natuur. Nieuw dit 
schooljaar is dat we naar 
Flevolandse boerderijen 
gaan, om te laten zien 
waar het lekkere lokale voedsel vandaan komt. Dit gebeurde nog veel te 
weinig. Er is hier heel veel enthousiasme voor, zowel van de boeren als 
van de scholen.”

VEEL TE WINNEN
Een belangrijke focus bij Stad & Natuur is duurzaamheid. Op de scholen 
worden lessen gegeven over hoe je van afval kunstwerken maakt. 
Daarnaast leren jongeren hoeveel producten nog herbruikbaar zijn. 
“We willen dat kinderen bewust worden van afval. Belangrijk onderdeel 
daarvan is ook het Upcyclecentrum, waar we ook lessen geven.” Thera 
en Willemijn merken dat er nog veel te winnen valt in het onderwijs over 
natuur en duurzaamheid. “Het hangt nog te vaak af van de persoonlijke 
voorkeur van een directeur. Lessen aanbieden over de natuur is niet 
vrijblijvend. Als we echt een Growing Green City willen zijn, laten we 
dan beginnen bij de jeugd.”

‘WIJ WILLEN DAT KINDEREN OP EEN INSPIRERENDE 
MANIER DE GROENE STAD ONTDEKKEN’
THERA JELLEMA EN WILLEMIJN HUIZENGA, STAD & NATUUR 

Meer informatie op stadennatuur.nl
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‘IK GEBRUIK DE GROND VIER JAAR LANG OM BOMEN OP TE KWEKEN 
EN DAN LAAT IK EEN BOOMGAARD VOOR DE EIGENAREN ACHTER’

Growing Green Spelddrager sinds 30 september 2017

Genomineerd door Cora Spaans en Rens Ruijter vanwege 

zijn bijdrage aan het voedselbos bij Vindplaats Zenit: 

“Hij is beheerder van het gebied en voorvechter van 

de permacultuur. Hiervoor is hij vraagbaak voor menig 

moestuinder en neemt veel initiatief.”
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Johan Smits heeft een fruitboomkwekerij zonder dat hij zelf ook maar een 
stukje grond bezit. Hij kweekt de bomen op grond van anderen. Een 
mooie, ecologische oplossing in Oosterwold. Al loopt hij soms wel tegen 
onverwachte zaken aan. “Had ik ineens 3.000 boompjes in mijn gang 
thuis staan.” Het verhaal van StadsBomerij.

Johan was klaar met werken in loondienst in de glastuinbouw, het was tijd 
voor wat anders. “In de kassen gebruik je zoveel gas en zoveel plastic. 
Ik dacht echt: ‘Waar zijn we toch mee bezig?’ Kerststerren kweken in 
december met een temperatuur van 18 graden in de kas, terwijl het buiten 
steeds kouder wordt. Het was tijd voor werk waar ik een passie voor heb 
en wat wel goed is voor het milieu.” 

DE DEAL
Na een opleiding permacultuur en een jaar meelopen bij een andere 
boomkweker kreeg Johan het voor hem perfecte idee. “Ik zoek sinds 
2017 naar mensen die graag samenwerken met StadsBomerij en een stuk 
van hun grond willen uitlenen. In Oosterwold zit vaak enkele jaren tussen 
het kopen van een kavel en het afronden van de bouw van het woonhuis. 
Ik gebruik die grond vier jaar lang en dan laat ik een boomgaard voor 
de eigenaren achter. Het deel extra opgekweekte bomen kan ik verkopen 
aan alle Almeerders die een fruitboom willen hebben. Iedereen profiteert 
van deze manier van biologisch kweken.”

CROWDFUNDING
StadsBomerij sloeg meteen aan in Almere. Een crowdfundingactie werd 
een succes waardoor Johan het geheel uitvoert zonder schulden of hulp 
van een bank. “Voor Oosterwolders is mijn idee ideaal omdat ze een stuk 

verplichte stadslandbouw 
op deze manier invullen. 
Je merkt toch dat mensen 
te weinig tijd hebben 
om het zelf te doen 
of het liever aan een 
professional overlaten. 
Het loopt zelfs zo goed, 
dat ik dit jaar eigenlijk 
teveel grond en teveel 
bomen heb. In totaal 
heb ik zo’n 8.000 bomen, verspreid over stukken grond in en rond 
Oosterwold. Over één à twee jaar kan ik de eerste van de zelfgekweekte 
bomen gaan verkopen. Om die tijd te overbruggen verkoop ik ieder 
najaar al bomen van een andere biologische kweker. Zo bouw ik toch 
een klantenkring op en kan de verkoop organisch groeien.”

ACHT SOORTEN
Maar liefst acht verschillende fruitbomen en vruchtdragende struiken 
kweekt Johan: appel, peren, pruimen, kersen, kweeperen, mispel, 
amandel en bessen. Hij heeft nog geen dag spijt gehad van zijn overstap 
van loon dienst naar een eigen onderneming. Al is het soms wel onhandig 
dat StadsBomerij geen enkel stukje grond bezit. “In de winter houd ik mij 
bezig met enten, het vermeerderen van de fruitplanten. In het eerste jaar 
deed ik dat thuis, maar vanwege het koude weer kon ik de bomen niet 
buiten neerzetten. Stonden er 3.000 boompjes in mijn gang. Heerlijk 
toch?”

‘IEDEREEN PROFITEERT VAN DEZE MANIER 
VAN FRUITBOMEN KWEKEN’
JOHAN SMITS, STADSBOMERIJ

Meer informatie op stadsbomerij.nl
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‘WE WILLEN IN ALLES WAT WE MAKEN EEN BIJZONDER INGREDIËNT HEBBEN. 
IN ONS BLOND BIER ZITTEN DENNENTOPPEN’

Growing Green Spelddragers sinds 30 september 2017 

Genomineerd door Valerie Bos naar aanleiding van hun 

bijdrage aan het Floriade Festival in 2017 waarbij ze als 

Almeerse bierbrouwerij hun producten lieten zien in de kas 

op het Forum.
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Van één zelfgebrouwen flesje dat al ontplofte voordat het opgedronken 
kon worden tot aan 20.000 liter bier per jaar. Brouwerij Stijl van Anneke 
en Raymond Geraads is flink gegroeid de afgelopen jaren. Met een 
eigen Bierlab blijven ze op zoek naar speciale smaken voor in hun bieren. 
“Het is een totaal uit de hand gelopen hobby.”

Raymond: “Ik ben een echte liefhebber van speciaalbier. Ik was eigenlijk 
wel benieuwd of ik zelf ook een biertje kon brouwen, dus in 2010 heb 
ik dat een keer gedaan. Niet al te serieus en al helemaal niet door 
alles goed te meten. En dus maakte ik de klassieke fout. Het bier bleef 
doorgisten in de flesjes. Toen ik het wilde openen, spoot het drankje tegen 
het plafond. Daarna ben ik me er echt in gaan verdiepen, heb ik goede 
meetapparatuur gekocht en ben ik steeds meer verschillende bieren gaan 
brouwen.”

In de keuken van huize Geraads werd op een gegeven moment meer 
gebrouwen dan ze zelf nog konden drinken. Anneke: “Dan nodig je 
vrienden en familie uit om langs te komen. Het bier viel in de smaak 
waarna we ook mee zijn gaan doen aan hobbybrouwwedstrijden. Daar 
eindigden we met ons blond bier, dat we nog steeds hebben, op een 
tweede plaats. Kijk, dat vrienden je bier lekker vinden, dat geloof je wel. 
Maar deze tweede prijs was voor ons een signaal dat we goed bezig 
waren. In 2015 hebben we daarom samen met de toenmalige buurman 
Brouwerij Stijl opgericht en zijn we echt gaan brouwen voor de verkoop.”

Na de keuken was de schuur de plaats om nieuwe biertjes uit te 
proberen, maar ook die werd te klein. Sinds 2019 hebben Raymond 

en Anneke een eigen 
Bierlab in Almere Haven. 
“Het brouwen van grote 
hoeveelheden doen we 
bij een huurbrouwerij 
elders, daar brouwen 
we 1.000 liter per 
keer. Nieuwe bieren 
ontwikkelen doen we in 
ons Bierlab. We willen 
in alles wat we maken 
een bijzonder ingrediënt hebben. In ons blond bier zitten bijvoorbeeld 
dennentoppen. Die ingrediënten maken onze drankjes echt speciaal. Een 
ander bier dat we brouwen is het Ally-bier, in samenwerking met de Urban 
Greeners en voetbalclub Almere City FC. Dit is gemaakt met onder meer 
restbrood van Almeerse bakkers. Een ‘upcyclebier’ vinden wij typerend 
voor deze stad.” 

Een hobby is het voor Anneke en Raymond allang niet meer te noemen. 
“We zijn er professioneel mee bezig en zijn er veel tijd mee kwijt. De 
verkoop loopt ook goed, we zijn op steeds meer plekken te koop en op 
festivals worden we zelfs soms herkend. Dan komt iemand uit Maastricht 
naar je toe, die fan is van wat jij ooit hebt bedacht. Maar we doen het 
nog steeds naast ons werk omdat we er niet van kunnen leven. En dat 
is ook prima. Wij willen geen normale bieren maken, daarvan zijn al 
genoeg lekkere op de markt. We doen het nog steeds omdat we het echt 
leuk vinden.”

‘EEN UPCYCLEBIER VINDEN WIJ 
TYPEREND VOOR ALMERE’
ANNEKE EN RAYMOND GERAADS, BROUWERIJ STIJL

Meer informatie op www.brouwerijstijl.nl 
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‘WE LATEN ZIEN DAT WE IN FLEVOLAND DE 
MEEST RIJKE EN DUURZAME GROND HEBBEN’

Growing Green Spelddrager sinds 11 oktober 2018, 

samen met de andere bestuursleden van Flevofood

Uit de nominatie: “Een mooie club van Flevolandse 

ondernemers met hart voor voedsel.”
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Vol trots laat Nicole Smits het familiebedrijf Fruithal Smits en de 
daarbij behorende hectares land zien, vol met voornamelijk appel- en 
perenbomen. Het is plukdag op de boomgaard in Zeewolde, een van de 
leukste dagen van het jaar voor Nicole: “Een appel smaakt nog lekkerder 
als je die zelf hebt geplukt.”

Haar opa teelde fruit in Dronten, haar vader en moeder in Zeewolde en 
de planning is dat Nicole en haar broer Roy het gaan voortzetten. Terwijl 
dat aanvankelijk helemaal niet de bedoeling was. “Ik heb een studie 
commerciële economie gedaan op de hogeschool. Maar ik twijfelde wat 
ik na mijn studie wilde gaan doen, dus ben ik op de boerderij aan de 
slag gegaan. Thuiszitten en niets doen is voor mij geen optie. En op het 
erf bleek dat dit een ideale combinatie is voor mij, omdat ik zowel op 
het land in de natuur kan werken als op kantoor de marketing van Fruithal 
Smits kan verzorgen. Geen dag is hetzelfde!”

EEN FEESTJE
Het leukst vindt Nicole als er mensen naar de boerderij toe komen. De 
winkel - waar veel meer verse spullen worden verkocht dan alleen peren, 
aardbeien en appels - is vergroot en bestaat veelal uit streekproducten. 
Daarnaast worden er picknicks en high teas georganiseerd en een paar 
keer per jaar zijn er plukdagen. Op deze momenten mogen mensen zelf 
de boomgaard in om de dan rijpe appels en peren te plukken. Een echt 
feestje volgens Nicole: “Ons polderland is onze rijkdom. En dat willen we 
graag delen met de mensen. Je moet kinderen eens zien als ze hun eigen 
geplukte appel opeten, vol trots! De hoeveelheid filmpjes die hier gemaakt 
worden, geven wel aan dat het voor mensen bijzonder is.”

FLEVOFOOD
Nicole heeft haar 
Growing Green 
Speld ontvangen 
omdat ze secretaris 
is van Flevofood, een 
netwerkvereniging van 
en voor Flevolandse 
voedselbedrijven. “Iedere 
provincie heeft wel zijn 
eigen specialiteiten, die 
in heel het land bekend zijn. Behalve in onze provincie, want daarvoor 
hebben we gewoon nog te weinig historie. Daarom is het goed dat de 
voedselbedrijven samenwerken en we laten zien dat we in deze provincie 
de meest rijke en duurzame grond van Nederland hebben. Zo zetten we 
Flevoland uitstekend op de kaart.”

OOGSTMAANDEN
September en oktober zijn de oogstmaanden voor Fruithal Smits. De 
mooiste periode van het jaar volgens Nicole. “Daar doe je het toch 
allemaal voor. We hebben wel al aardbeien en enkele appels in de 
zomer, maar in de herfst is het merendeel klaar om te oogsten. Dat is ook 
de periode dat ik zelf het liefst de appels eet. Dan zie ik een heel lekkere 
aan de boom hangen en die pluk ik dan. Zo geniet ik van mijn eigen 
product!” 

‘ONS POLDERLAND IS ONZE RIJKDOM
EN DAT DELEN WE GRAAG’
NICOLE SMITS, FRUITHAL SMITS

Meer informatie op fruithalsmits.nl 
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PAS OP DE TERUGWEG BLEEK DAT DE AUTO 
HELEMAAL NIET ZO SOEPEL MEER REED’

Growing Green Spelddrager sinds 30 september 2017 

Genomineerd door Saskia de Werdt: “Joost is erg bezig 

met voedsel in Almere. Dat bewijst hij met zijn bijzondere 

foodtruck.”
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“Ik was klaar met binnen zitten op het werk. Het was tijd om mijn droom 
te verwezenlijken. Dus ik kocht een oude auto en begon een foodtruck.” 
Sindsdien staat Joost Bosker onder de naam Oerz op verschillende 
plekken in Almere met workshops, duurzame catering en gezond eten. 

Joost had een mooie baan, als leidinggevende bij de Hema. Leuk werk, 
maar wel altijd binnen en met weinig ruimte voor creativiteit. En daar had 
hij op een gegeven moment wel genoeg van. “Ik wilde altijd al iets voor 
mezelf doen, maar ik was nog op zoek naar het gouden idee. Toen zag 
ik ergens een foodtruck en meteen wist ik dat dit het zou worden. Ik hou 
van koken en voor mezelf bezig zijn. Mijn vrouw had net een nieuwe 
baan waarbij ze iets meer ging werken en verdienen en ik de ruimte had 
om Oerz te starten. De timing was ideaal.”

MERCEDES
En dus begon de zoektocht op Marktplaats naar een mooie bus die 
omgebouwd kon worden tot foodtruck. Iets waarbij Joost eigenlijk iets 
te hard van stapel liep: “Ik ging in Groningen naar een oude Mercedes 
kijken en het was liefde op het eerste gezicht. Ik heb hem meteen gekocht, 
zonder eerst een proefrit te maken zoals ieder normaal mens zou doen. 
Pas op de terugweg bleek dat de auto helemaal niet zo soepel meer 
reed. Uiteindelijk eindigde ik ergens op een parkeerplaats langs de 
snelweg en hebben we de auto slepend weer aan de praat gekregen. 
Gelukkig rijdt die tegenwoordig goed en is het een echte eyecatcher. Het 
is een groot voordeel bij festivals, want door mijn mooie bus word ik op 
de mooie plekken neergezet.”

ZELF DUURZAAM
Niet alleen in zijn 
foodtruck is Joost bezig 
met een groen en 
gezond Almere. “Ik doe 
steeds meer. Dankzij 
mijn zonnepanelen ben 
ik thuis zelfvoorzienend 
qua stroom en voor 
warmte gebruik ik 
een palletkachel. Ook 
hebben wij er bewust voor gekozen als gezin steeds minder vlees te eten 
en kopen daarnaast zoveel mogelijk lokaal voedsel.”

FOCUS
Joost heeft een tijd met Oerz (“Een robuuste, oerdegelijke naam”) met zijn 
foodtruck tijdens lunchpauzes in Almere gestaan. “Tegenwoordig ligt de 
focus meer op catering en workshops. Ik doe veel catering bij de Floriade 
en de Drijfveer en ben gaan samenwerken met Knakwortel. De workshops 
geef ik veel bij Stad & Natuur. Daarnaast vind ik het leuk om samen met 
anderen evenementen te organiseren en daardoor is er in Almere Centrum 
een heuse zeepkistenrace bijgekomen.”

‘DUURZAME CATERING IS VOOR MIJ EEN GOUDEN IDEE’
JOOST BOSKER, OERZ

Meer informatie op www.oerz.nl
97



‘KIJK NIET NAAR HOUDBAARHEIDSDATUMS, 
MAAR RUIK EN PROEF HET ETEN’

Growing Green Spelddrager sinds 1 februari 2018 

Genomineerd door Mariën Abspoel en Marie-José Deckers: 

“Een organisatie die zich zo inzet om verspilling van voedsel 

tegen te gaan, moet hiervoor gewaardeerd worden.”

98



Almere telt ongeveer 12.000 geregistreerde minimum huishoudens. 
Veel van deze gezinnen hebben moeite om elke dag een gezonde 
maaltijd op tafel te brengen. Stichting Buitengewoon Almere verzamelt 
verse voedseloverschotten van kassen, winkels en horeca en verwerkt 
dit tot gezonde voedselpakketten en maaltijden voor minima. Zo slaan 
de initiatiefnemers twee vliegen in één klap: het voedseloverschot en de 
armoede in Almere worden aangepakt.

Elke week zorgen vrijwilligers van Buitengewoon Almere en haar 
samenwerkingspartners tussen de 250 en 500 gezonde maaltijden voor 
de kwetsbare gezinnen. Er zijn vier eettafels per week en in buurthuizen 
ondersteunt Buitengewoon vier dagen per week vele gezinnen met een 
grote boodschappentas vol verse, gezonde producten zoals groente & fruit. 
Tussen de 200 en 400 gezinnen maken regelmatig gebruik van 
Buitengewoon. Zij betalen €1,50 voor een maaltijd of boodschappentas, 
ongeacht de grootte van het gezin. Voorzitter Millicent Schepman: “We 
willen dat onder andere minima zien wat de mogelijkheden zijn, ondanks 
hun kleine portemonnee. Stel, je hebt als gezin maar 4,50 euro per dag 
te besteden. Koop je dan vier pizza’s van een euro of maak je voor dat 
bedrag een gezonde maaltijd?”

ZELFREDZAAMHEID
Buitengewoon Almere bereikt met haar aanpak meerdere doelen. 
Zelfredzaamheid is volgens Millicent het toverwoord: “We willen het 
pamperen zoveel mogelijk beperken. Ga aan de slag! En kunnen mensen 
dat even niet aan? Kom lekker eten voorbereiden, help mee waar je kunt 
en kom tot rust. Mensen dragen een steentje bij met koken of het ophalen 
en sorteren van voedsel. Ze vergeten zo eventjes hun zorgen, werken 

samen en ontmoeten 
anderen en dat bevordert 
weer het zelfvertrouwen. 
Ik zou mijn concept 
van Buitengewoon 
Almere daarom 
dolgraag uitrollen 
naar andere regio’s en 
steden. Bedenk eens 
wat er gebeurt met de 
bijstandsuitkeringen of 
ziektekosten als je dit op grote schaal aanpakt!”

RUIKEN EN PROEVEN
Het terugdringen van het voedseloverschot is het tweede speerpunt van 
Buitengewoon Almere. “Voedseloverschotten ontstaan vaak door verkeerd 
inkopen. Ook wordt eten weggegooid als de houdbaarheidsdatum is 
verstreken. Het is doodzonde! Het kan vaak nog prima worden gegeten. 
Dat is een kwestie van omdenken: kijk niet naar houdbaarheidsdatums, 
maar ruik en proef het eten!”

HET KAN IN ALMERE 
Inmiddels werkt Stichting Buitengewoon Almere samen met vele 
professionele hulporganisaties, kleine maatschappelijke organisaties, 
stichtingen en wijkteams. Millicent vindt die betrokkenheid het grootste 
succes. “Mensen blijven zich wekelijks inzetten. Almeerders zijn doeners 
en aanpakkers. Dat is onze grootste winst: de liefde voor de stad.”

‘EEN GEZONDE MAALTIJD VOOR MINIMA’
MILLICENT SCHEPMAN, STICHTING BUITENGEWOON ALMERE

Meer informatie op 

www.buitengewoonalmere.nl
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‘DIT JAAR KWAM 40 PROCENT VAN HET ETEN IN BRASSERIE 2050 
OP LOWLANDS UIT DE FLEVOLANDSE POLDER’

Growing Green Spelddrager sinds 11 oktober 2018, 

samen met de andere bestuursleden van Flevofood 

Uit de nominatie: “Een mooie club van Flevolandse 

ondernemers met hart voor voedsel die zich inzet om 

samen voedselketens te verkorten.”
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Wat is de echte smaak van groente? Die vraag is een belangrijke 
gedachte achter Zonneheerdt, het bedrijf van Martin Topper uit Dronten. 
Hij verbouwt onder meer ‘groente van weleer’, zoals gekleurde wortelen 
en bietjes. Met pure smaken. “We variëren veel te weinig in de keuken 
qua groenten en daardoor verliezen we het gevoel voor smaak.”

In Nederland eten we vooral de oranje wortel, maar voor Martin is 
die te vlak van smaak. “Het is wat waterig en zoetig. Er zijn zoveel 
oerpenen met een veel diepere smaak. Want oranje is helemaal niet 
de oorspronkelijke kleur van wortel. De paarse peen is de basis en er 
kwamen ook witte of gele wortels voor. Pas in de 16de eeuw veranderde 
dat, toen werd de oranje wortel populair.”

GROENTE VAN WELEER
Naast wortels verbouwt Martin ook bietjes, pastinaak en wortelpeterselie. 
Maar noem dit vooral geen ‘vergeten groente’. “Nee, dan klinkt het 
alsof men vergeten het is op het bord te leggen, iets wat daadwerkelijk 
teveel gebeurt tegenwoordig. Het is groente van weleer, groente die 
vroeger veel meer gegeten werd. Neem pastinaak bijvoorbeeld. Dat at 
iedereen vroeger om zetmeel binnen te krijgen. Daarna gingen de rijken 
aardappelen eten, vervolgens at iedereen aardappelen en zie je nu juist 
dat de mensen met wat meer inkomen weer pastinaak gaan eten. Ik merk 
dat Nederlanders in het algemeen wat moeite hebben om deze groenten 
te eten. Mensen uit andere culturen herkennen deze producten veel meer 
en weten precies hoe ze het lekker en met smaak moeten bereiden.”

RESTAURANTS
Martin levert zijn groenten niet direct aan consumenten maar aan 

bijvoorbeeld de horeca. 
Restaurants hebben naast 
de intense smaak ook 
interesse in de kleuren 
van de groenten van 
Martin. “Meer kleur op je 
bord ziet er mooi uit. Al 
is het natuurlijk meer dan 
alleen kleur wat je krijgt. 
Ik vind dat groente veel 
te weinig aandacht krijgt 
in restaurants. Vaak moet je de groente met een vergrootglas zoeken. 
Op de meeste menukaarten kan je kiezen tussen vis, vlees, gevogelte en 
vegetarisch. Waarom kiezen we niet eerst de groente en dan wat er het 
beste bij past? Op die manier ga je heel anders naar groente kijken.”

DRIE GENERATIES
Zonneheerdt is al drie generaties van de familie Topper. “De naam is door 
mijn opa en oma verzonnen. Heerd betekent boerderij in Groningen, 
waar ze oorspronkelijk vandaan komen. En omdat toen ze aankwamen 
in Dronten alles nog kaal was, stond het gebouw vol in de zon.” Het 
maakt dat dit een echt Flevolands bedrijf is, zoals er meer te vinden 
zijn in de polder. Martin is voorzitter van vereniging Flevofood, een 
netwerkvereniging van en voor Flevolandse voedselbedrijven. Met als 
doel meer aandacht voor eten uit Flevoland. “Lowlands is daar een goed 
voorbeeld van. Dit jaar kwam 40 procent van het eten in Brasserie 2050 
uit de Flevolandse polder en bijna alle patat op Lowlands was gemaakt 
van lokale aardappelen. Lekker voedsel hoeft niet van ver te komen.”

‘IK VIND DAT GROENTE IN RESTAURANTS VEEL TE 
WEINIG AANDACHT KRIJGT’
MARTIN TOPPER, ZONNEHEERDT AKKERBOUWBEDRIJF

Meer informatie op www.zonneheerdt.nl
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‘JE MOET IETS VAN JE CULTUUR LATEN ZIEN, MAAR 
JE MOET OOK LEREN VAN DE CULTUUR WAAR JE WOONT’

Growing Green Spelddrager sinds 30 september 2017 

Genomineerd door Douwe de Vries: “Hij verdient de 

Speld vanwege zijn grote inzet, zijn vasthoudendheid en 

zijn mentale kracht! Zijn faam heeft zich ook al zo ver 

uitgestrekt, dat door hem ook gekookt wordt voor anderen, 

bijvoorbeeld bij een huwelijk.”
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“Koken heeft me geholpen mij in Nederland thuis te voelen.” Sinds 2015 
is Madhat Kataf in Nederland nadat hij moest vluchten uit Syrië. Vooral 
het begin was heel moeilijk, maar Inspiratie Inc. heeft hem heel erg 
geholpen. “Ik heb meegeholpen met de Bostuintafel. Want in heel de 
wereld houdt men van lekker eten.”

Madhat is met koken opgegroeid, zijn vader was in Syrië chef-kok in 
grote hotels en restaurants. Zelf ging Madhat een heel andere richting op, 
hij is medisch laborant, maar toch bleef eten maken altijd een belangrijke 
rol spelen in zijn leven. “In de zomervakanties in Syrië is het gewoon 
om een vak te leren. School was heel belangrijk, maar er was ook altijd 
de dreiging van oorlog. En dan moest je iets kunnen met je handen, iets 
waardoor je altijd nuttig was. ‘Als je zorgt dat je iets kan, red dat je 
leven’, werd ons verteld. ‘Mensen stoppen nooit met eten’, zei mijn vader 
en dus stond ik iedere zomer in de keuken.”

SYRISCHE SALADE
Ook in Nederland vallen zijn kookkunsten op. Samen met Sandra 
Manintveld zette hij de Bostuintafel op. Zo kan er zelf geplant voedsel 
gegeten worden en kookt men hapjes en tapenades uit de hele wereld. 
Madhat kookt samen met de anderen van Inspiratie Inc. op grote 
evenementen, zoals het Floriade Festival. “Ik heb daar twee jaar fruit 
bereid voor de kinderen. In 2019 stonden we met een tent op de Grote 
Markt, toen heb ik workshops gegeven om Syrische salades te maken.”

MUZIEK
Naast koken is zang de grote liefde van Madhat. Hij heeft twee bandjes. 
Een waarmee hij traditionele muziek maakt, de ander met modernere 

muziek. En met de 
muziek heeft hij zelfs 
de internationale media 
gehaald. “Wij spelen 
Arabische liedjes, maar 
dan met Nederlandse 
teksten. Dat is uniek, 
heeft niemand ooit 
gedaan. Wij treden 
in heel Nederland op, 
van Den Helder tot aan 
Eindhoven. Eén keer werd dat gefilmd en kwam het onder andere op Al 
Jazeera. Ik vind het mooi om met Nederlandse zang op Arabische muziek 
culturen te verbinden. Je moet iets van je cultuur laten zien, maar je moet 
ook leren van de cultuur waar je woont.”

WAARDERING
Op zijn Growing Green Speld is Madhat extra trots. “Het was een lange 
weg, maar om dan te zien dat gemeente Almere mij waardeert om 
wat ik doe en hoe ik anderen weer help, dan doet mij dat enorm veel. 
Ondertussen is Almere mijn thuis, mijn vrouw woont hier nu ook. Als ik 
mijn broers in Hengelo of Breda - die trouwens beiden in een restaurant 
werken - opzoek, wil ik aan het einde van de dag altijd graag terug naar 
Almere. Ik hoop dat ik hier nog lang kan wonen Als je ooit je thuis verliest, 
wil je dat niet nog een keer meemaken.”

‘IN HEEL DE WERELD HOUDT MEN VAN LEKKER ETEN’
MADHAT KATAF, INSPIRATIE INC.

Meer informatie over de Bostuintafel op inspiratie-inc.nl 
103



‘IK VERKOOP BLIJE BEESTEN DIE 
MAAR ÉÉN SLECHTE DAG HEBBEN GEHAD’

Growing Green Spelddrager sinds 16 juni 2018

Genomineerd door Arjan Dekking: “Naast het tot een 

succes maken van Vleesch & Co heeft Bauke ook nog 

de ambitie om samen met een aantal producenten een 

samenwerkingsverband op te richten om meer lokaal 

geproduceerd voedsel ook lokaal geconsumeerd te krijgen. 

Als bestuurslid van Vereniging Flevofood zet hij zich hier 

met hart en ziel voor in.”
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Bauke van der Veen wil het voedsel uit Flevoland in de spotlights zetten. 
Dat doet hij door Almeers vlees te verkopen met zijn bedrijf Vleesch 
& Co en als bestuurslid van Flevofood, een netwerkvereniging van en 
voor Flevolandse voedselbedrijven. “Hoe mooi is het om een platform te 
hebben voor alle makers van lokaal voedsel?”

‘Kookenthousiasteling’ staat er op het visitekaartje van Bauke van der 
Veen. En enthousiast is hij zeker. “Mensen worden blij van eten. Ik ook. 
Overal zitten mensen collectief op Facebook, dragen ze allemaal kleding 
van de grote merken en kijken ze naar dezelfde televisieseries. Maar 
begin over eten, en iedereen heeft een eigen specialiteit. Elke regio 
heeft wel een eigen streekgerecht. Eten raakt mensen. En die liefde wil ik 
overbrengen.”

LOKALE PRODUCTEN
Bauke is al van jongs af aan met voedsel bezig: “Het is begonnen 
in de bakkerij van mijn opa en oom. Daarna heb ik jaren voor Ikea 
gewerkt, waarvan zes jaar in Zweden. Terug in Nederland kreeg ik 
een wat minder uitdagende functie en toen ging het bij mij kriebelen. 
Ik was als hobby al bezig met het zoeken naar lekkere, duurzame 
en liefst lokale producten. Maar ik snap dat niet iedereen eigen stad 
en land af zoekt voor lekker eten. Zo is mijn idee ontstaan voor een 
lokaal voedselcollectief. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik nu 
onderdeel ben van het bestuur van Flevofood, de plek voor alle lokale 
voedselbedrijven.”

NATUURLIJKE BEGRAZING
Tegelijkertijd is Bauke begonnen met zijn eigen voedselonderneming, 
Vleesch & Co. Hij verkoopt eerlijk vlees rechtstreeks uit onder andere 

Almere aan consumenten 
en horeca. “De dieren 
hebben tijdens hun leven 
gegraasd in bijvoorbeeld 
het Kromslootpark. Ze 
zijn van een stichting die 
zich bezig houdt met 
natuurlijke begrazing. 
Het zijn dus koeien, 
stieren en schapen die 
als voornaamste taak 
hadden om groen te eten zodat landjes niet overwoekeren. Ik verkoop 
blije beesten die maar één slechte dag hebben gehad, zeg ik altijd. 
En de dieren gebruiken we van kop tot staart. Puur vlees, dus zonder 
e-nummers en dat verschil proef je echt.”

TOFFE DINGEN
Dankzij Vleesch & Co en Flevofood ontmoet Bauke heel veel ondernemers 
uit Almere en omgeving. “Er gebeuren zoveel toffe dingen hier. Van een 
kleinschalige peperkweker tot boeren met vele hectares land. Het is voor 
ons belangrijk om te kijken hoe we de producten van boer naar de lokale 
klant krijgen. En hoe je dat gezamenlijk als Flevolandse ondernemers kan 
presenteren, bijvoorbeeld op de komende Floriade. Samenwerking is 
daarbij cruciaal. Het ideaal is dat het Flevolandse product gewoon in de 
lokale supermarkt te verkrijgen is, voor schappelijke prijzen. En zo laten 
we zien dat we trots zijn op ons Flevolandse voedselproduct.”

‘WE ZIJN TROTS OP ONS FLEVOLANDSE VOEDSEL’
BAUKE VAN DER VEEN, VLEESCH & CO

Meer informatie op https://vleeschenco.nl/ en flevofood.com
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‘BROOD MET STIJL HEEFT EEN VOLLE SMAAK, VERGELIJKBAAR MET ZUURDESEM 
EN HET LEUKE IS DAT HET IEDERE KEER ANDERS SMAAKT’

Growing Green Spelddrager sinds 15 juni 2019

Genomineerd door Anneke Geraads: “Hij neemt alle 

bierbostel van het Brouwerij Stijl Bierlab over om heerlijke 

broden mee te bakken. Bierbostel is een reststroom die 

hiermee wordt geupcyled naar prachtig voedsel.”
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Al vanaf zijn tiende wist Johan Borsch het zeker. Hij zou later bakker 
worden. Dat lukte, al werd zijn droom ook bijna zijn ondergang. Een 
winkel heeft hij niet meer, hij maakt al het brood op bestelling. “Dat is heel 
duurzaam, want ik heb dus nooit broden over.”

Johan heeft twee winkels gehad, in Weesp en in de Foodpassage in 
Almere. “Mijn oom was vroeger ook bakker en als jochie hielp ik hem 
al mee. Toen ik op mijn zestiende een beroepskeuze moest maken, 
was het gemakkelijk. Ik ben gaan werken en leren in een bakkerij. Acht 
jaar geleden opende ik mijn eerste eigen winkel.” Maar de winkels 
werden vooral een bron van zorg. “De Foodpassage voldeed niet aan 
mijn verwachting en in Weesp zat ik vlakbij twee supermarkten waar ik 
gewoon niet mee kon concurreren. Ik maakte geen winst en dat zorgde 
best wel voor wat zorgen. Na een hartinfarct enkele jaren geleden, 
besloot ik dat het zo niet verder kon.”

BROOD OP BESTELLING
Johan verkocht zijn bakkerij en vond een klein bedrijfspand in Waterwijk. 
Waar voorheen een postbedrijf zat, staan nu allemaal machines om de 
lekkerste broden te maken. “Ik bakte al veel voor de Almeerse horeca en 
besloot mij volledig te richten op brood op bestelling. Mijn beste keuze 
ooit! Iedere Almeerder kan via mijn webshop een brood bestellen en dat 
wordt dan bij je thuisbezorgd. Dat loopt heel goed, ik verkoop iedere 
week meer, ondertussen al 300 broden in totaal per dag. Lokaal, zoals 
het hoort. Want als ik door Almere rij en ik zie een vrachtauto uit Utrecht 
rijden met allemaal broden voor bedrijven en voor de gemeente, dan 
schud ik toch wel even mijn hoofd. Er is dichtbij huis genoeg alternatief.”

BROUWERIJ STIJL
Bijzonder van 
Bakker Borsch is de 
samenwerking met 
Brouwerij Stijl. Van de 
bierbostel van deze 
brouwerij maakt Johan 
broodchips en broden. 
“Ik noem die ‘Brood met 
Stijl’. Normaalgesproken 
eindigt bostel als 
veevoer, maar je kan er heel lekkere dingen mee maken. Het geeft een 
volle smaak, vergelijkbaar met zuurdesem. En het leuke is dat het brood 
iedere keer anders smaakt. Als Brouwerij Stijl de ene dag blond bier 
brouwt en de andere dag donker bier, zorgt dat voor smaakverschil. En 
geen zorgen, het is alcoholvrij.”

ALMEERS KOEKJE
Johan is hersteld van het hartinfarct, heeft geen werkstress meer over zijn 
nu veel beter lopende bedrijf en is blij dat hij zijn bakkersdroom mag 
blijven waarmaken. “Ondertussen ben ik samen met collega-bakkers aan 
het zoeken naar een echt Almeers koekje, gemaakt met bijvoorbeeld 
Almeerse honing, en zoek ik naar de perfecte composteerbare 
broodzakken. In plaats van dat je brood in plastic zit, zit het in een 
verpakking die ook bij het gft kan. In mijn brood zitten al nauwelijks rare 
toevoegingen, dus dan wil ik de rest ook zo duurzaam mogelijk doen!”

‘BROOD ALLEEN MAAR OP BESTELLING MAKEN 
IS MIJN BESTE KEUZE OOIT’
JOHAN BORSCH, BAKKER BORSCH

Meer informatie op bakkerborsch.nl 
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‘SAMEN SPORTEN EN JEZELF UITPUTTEN 
SCHEPT GEWOON EEN BAND’

Growing Green Spelddragers sinds 14 oktober 2018

Uit de nominatie: “Run4Free ademt sport! Met een aantal 

vrijwillige sportcoaches verzorgen zij elke zaterdagochtend, 

het hele jaar door gratis bootcamptrainingen in de 

buitenlucht.”
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Of het nou sneeuwt of stormt. Of het nou vriest of dat door de hitte de 
mussen van het dak vallen. De bootcamp van de mannen van Run4Free 
gaat door. Driemaal per week sporten ze samen met iedereen die dat 
maar wil. En zoals de naam al zegt: het kost niets.

Het begon allemaal in 2012. Jozef Bhageloe werkte op een sportschool 
maar kon daar niet al zijn energie kwijt. Hij wilde wat anders doen. 
Jozef: “Ik ging in de buitenlucht sporten. En waarom zou ik in mijn eentje 
naar buiten gaan, als ik ook met anderen kan sporten? Dus deed ik een 
oproepje. Geen idee of iemand zou reageren en interesse had in een 
bootcamp. Maar gelukkig, op die eerste zaterdag van januari kwamen 
twee mannen meesporten. Zo is Run4Free ontstaan.”

Tegenwoordig zijn er vier sportcoaches (Jozef , Ed, Dave en Yorrim) en 
trainen ze in Haven, Poort en Stad. Omdat je je niet vooraf hoeft aan te 
melden, is het iedere keer weer afwachten hoeveel mensen er komen. 
Yorrim: “Gemiddeld zijn er 20 tot 30 mensen per keer aanwezig bij een 
bootcamp. Soms komt het voor dat we met een klein groepje zijn, maar 
daar passen we ter plekke de training op aan. Wij staan er en willen 
trainen. Wat is er mooier dan na een drukke dag op je werk een uur lang 
keihard te sporten? Dat heerlijke voldane gevoel dat je er van krijgt is 
onbetaalbaar.”

DISCIPLINE
Veel eisen hebben de sportcoaches niet. Je moet 18 jaar of ouder zijn. 
Jozef: “Discipline is bij ons enorm belangrijk. We starten op tijd en zorgen 

ervoor dat we een uur 
later weer terug zijn. 
Veiligheid staat ook 
hoog in het vaandel. We 
rennen netjes in een rij 
en hebben in het donker 
allemaal verlichting mee. 
We hebben respect voor 
elkaar, ook als een ander 
iets minder presteert.”

VRIENDSCHAPPEN
Naast de sportieve uitdaging is het sociale aspect ook heel belangrijk. 
Yorrim ziet vriendschappen ontstaan. “Er zijn zelfs mensen die elkaar via 
Run4Free kennen en samen op vakantie gaan. We zien ook mensen met 
ons meelopen die sociaal niet zo vaardig zijn en weinig vriendschappen 
hebben. Die bloeien bij ons helemaal op. Samen sporten en jezelf 
uitputten schept gewoon een band.”

WAARDERING
De vier sportcoaches van de bootcamps willen geen geld; ze krijgen 
heel veel waardering. Het meest bijzondere is hun samenwerking met 
Het Flevolandschap in Pampushout. “We hebben daar meegedacht 
over de sportieve indeling van het park. Wij mochten bijvoorbeeld de 
trainingstoestellen kiezen die aansluiten bij onze behoeftes. Deze zijn door 
Run4Free en een architect ingedeeld in het park van Pampushout.”

‘EEN UUR SAMEN SPORTEN GEEFT EEN HEERLIJK GEVOEL’
JOZEF, ED, DAVE EN YORRIM, RUN4FREE

Meer informatie: www.run4free.nl
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‘UIT STUDIES BLIJKT DAT ASFALT STERKER WORDT 
ALS JE HET MENGT MET SIGARETTENPEUKEN’

Growing Green Spelddragers sinds 9 maart 2019

Uit de nominatie: “Ik zag deze vader en dochter op 

Omroep Flevoland. Hebben deze helden al een Growing 

Green speld?”
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Eigenlijk wilde de 9-jarige Diya naar de oceaan om daar al het plastic 
op te ruimen. Omdat dat toch wat lastig was begon ze samen met haar 
vader Naveen dichterbij huis. Elke week gaan ze samen op pad om in 
het centrum van Almere sigarettenpeuken op te ruimen. “Het maakt me 
niets uit als mensen dat raar vinden, wij rapen afval op en ik wil een beter 
milieu!”

Gewapend met een plastic zak en handschoenen gaan de twee elke 
zondag op pad. Kou of regen, niets houdt ze tegen. Ze zijn cigarette 
butt pickers. Dit doen ze al bijna een jaar, nadat Diya op een middag 
enthousiast thuis kwam van haar school, De Ontdekking. Daar hadden ze 
met de klas plastic in de openbare ruimte opgeruimd en Diya wilde meer 
dan alleen een paar middagjes aan de slag. Toen de oceaan wat te ver 
weg bleek, viel het Naveen op hoeveel sigarettenpeuken op de grond 
gegooid worden. “Ze zijn heel schadelijk en moeilijk met apparaten op te 
ruimen. Door het regenwater komen de schadelijke stoffen in het water, in 
de vissen en uiteindelijk zelfs weer terug in de menselijke lichamen.”

VREEMD AANGEKEKEN
Ze worden op straat regelmatig vreemd aangekeken, zeker als de mensen 
een jong meisje peuken zien rapen van de straat. “Maar als we het 
uitleggen, hebben de meesten veel waardering voor ons. We vragen 
mensen ook waarom ze na het roken de sigarettenpeuk op straat gooien. 
Sommigen doen het omdat er geen prullenbak in de buurt is, anderen 
vinden dat ze genoeg geld aan belastingen betalen en het dus overal 
mogen weggooien. Gelukkig zien we ook dat mensen zich bewuster zijn 
van de gevolgen en het minder snel weggooien.”

BIJZONDERE 
PRULLENBAKKEN
Naveen wil vooral 
de reden dat er geen 
prullenbak in de buurt 
is aanpakken. Hij heeft 
van zijn eigen geld al 
prullenbakken gekocht 
om bij buurtcentra te 
plaatsen, maar liever 
ziet hij dat er op 
grootschalige wijze nieuwe ‘peukprullenbakken’ worden geplaatst. “In 
Londen hebben ze op heel veel lantaarnpalen een leuk prullenbakje 
geplaatst. Ideaal om de sigaretten in weg te gooien en daar werkt het. 
Waarom dan niet in Almere? Dit is ons doel waar we het komende jaar 
hard voor gaan werken. En ik hoop dat ook meer mensen ons gaan 
helpen om de sigaretten op te ruimen.”

GLOBAL WARMING
En wat doen ze dan met alle peuken die ze verzamelen? Die gaan in een 
grote opbergbox die in de tuin staat. De bak is bijna tot de rand gevuld 
met duizenden stompjes. “We bewaren deze met een reden. Je kunt ze 
namelijk hergebruiken. Nee, niet voor nieuwe sigaretten. Uit studies blijkt 
dat asfalt sterker wordt als je het mengt met sigarettenpeuken. Bovendien 
absorbeert het de warmte beter waardoor de straat niet zo heet wordt 
en je op die manier ook global warming tegen kan gaan.” Dankzij dit 
bijzondere werk voor Almere weet Diya één ding heel zeker. “Nee, ik ga 
echt nooit roken.”

‘SAMEN MAKEN WIJ HET CENTRUM SCHONER DOOR 
SIGARETTENPEUKEN OP TE RAPEN’
NAVEEN GOPI EN DIYA NAVEEN, BUTTPICKERS

Meer informatie op Facebook.com/plasticends 
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‘IEDEREEN HEEFT TALENT, IEDEREEN 
KAN GROEIEN EN BETER WORDEN’

Growing Green Spelddrager sinds 15 juni 2019

Genomineerd door Claudia Uenk: “Naar mijn 

mening draagt zij zowel vanuit haar organisatie 

Talent in Opleiding, als persoonlijk echt bij aan 

een groen en gezond Almere. De beweging van 

de Floriade en PowerGirlZ zijn versterkend aan 

elkaar op het gebied van duurzaamheid, het 

thema ‘healthying’ the city en het bevorderen van 

de fysieke en mentale vitaliteit van inwoners.”
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“Ik wil dat iedereen het beste uit zichzelf haalt.” Sybille Püttmann is met 
Talent in Opleiding al sinds 2002 dagelijks bezig om iedereen aan het 
bewegen te krijgen. Van valtraining voor ouderen tot aan lessen voor 
jongeren over bewegen en gezond eten. “Iedereen heeft talent, iedereen 
kan groeien en beter worden.”

Sybille is gepassioneerd als ze over sporten en bewegen praat. “Dit komt 
echt uit mijn ziel. Het is zo belangrijk om van jongs af aan te bewegen. 
Wist je dat hoe meer je in je jeugd beweegt, je ook meer blijft bewegen 
als volwassene? Oftewel, sport je als kind al, dan merk je dat heel je 
leven en ben je minder vatbaar voor obesitas of hart- en vaatziekten. Aan 
ons bij Talent in Opleiding de taak om iedereen in contact te brengen 
met de sport die hij of zij leuk vindt. En dat mag echt elke sport zijn. We 
willen alle leeftijden laten bewegen.” 

TOEKIJKEN
Als kind was Sybille altijd aan het voetballen. Op straat was ze beter 
dan vrijwel alle jongetjes. Maar op zaterdag moest ze toekijken, hoe 
haar broers en vader bij de club mochten voetballen. Voor haar was er 
als meisje geen plek. Pas veel later mocht ze gaan zaalvoetballen. En 
hoewel er veel veranderd is sindsdien, sporten meisjes nog steeds veel 
minder dan jongens. “Rond de puberteit haken heel veel meisjes af als het 
om sport gaat. En dat gaat echt een probleem worden, want dat heeft 
gevolgen voor de motorische ontwikkeling. Een belangrijke oorzaak is 
beeldvorming. Jongens mogen sterk zijn en veel bewegen, terwijl meiden 
soms zelfs gepest worden omdat ze te hard kunnen gooien. Daarom ben 
ik PowergirlZ gestart, om ook aan de meiden te laten zien hoe leuk sport 
kan zijn.”

OPDRUKKEN
Er wordt sowieso teveel 
nadruk gelegd op het 
feit of je een jongen of 
een meisje bent, vindt 
Sybille. “Meisjes mogen 
zich vaak op hun knieën 
opdrukken. Dan denken 
ze al bij voorbaat dat ze 
niet sterk genoeg zijn. 
Zeg gewoon dat er drie 
manieren zijn om op te drukken en laat iedereen kiezen. Natuurlijk zijn 
er verschillen tussen jongens en meiden, maar verschillen op motorisch 
gebied ontstaan al vanaf zesjarige leeftijd. En dat is niet biologisch te 
verklaren, want jongens krijgen pas een paar jaar later meer spieren. Ik 
denk dat het ligt aan de manier waarop wij de maatschappij indelen. 
Waarom delen we bij basketbal niet in op lengte? Een lange vrouw 
is misschien wel beter dan een kleine man. Al op het kinderdagverblijf 
zeggen jongens van drie dat meisjes met poppen moeten spelen en niet 
met de bal. Hoe komt dat? Iedereen is vrij om te kiezen wat hij of zij wil, 
maar kunnen we wel vrij kiezen?”

‘HET IS ZO BELANGRIJK OM TE BLIJVEN BEWEGEN’
SYBILLE PÜTTMANN, TALENT IN OPLEIDING

Meer informatie op www.talentinopleiding.nl
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‘GEUREN GRIJPEN DIRECT TERUG NAAR JE HERINNERINGEN, 
JE RUIKT IETS EN METEEN HEB JE DAAR EEN ASSOCIATIE BIJ’

Growing Green Spelddragers sinds 1 februari 2018

Genomineerd door Mannie Krak: “Mira en Marcel zijn al 

zo lang bezig om dit toffe Almeerse project op poten te 

zetten. Een zintuigelijk belevenis-park waar duurzaamheid 

ook een rol speelt.”
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CitySenses is een kunstenaarscollectief in Almere dat bezig is met een 
belevingspark, waar bezoekers alle zintuigen gaan gebruiken. Het eerste 
grote project, Labyrinth of the Senses, is zojuist voltooid. Kwartiermakers 
Marcel Kolder en Mira Ticheler vertellen. “We willen een rustpunt zijn in 
de drukke stad.”

Het idee van een beeldenroute waarbij je zintuigen geprikkeld worden, is 
in 2014 al ontstaan bij Mira. Het concept is met Marcel doorontwikkeld 
en nu is het doel om door middel van kunst, spel en wetenschap 
installaties te maken waar het publiek actief aan deel neemt en waarbij 
zintuigen centraal staan. “Kom proeven, ruiken en voelen. We vinden 
dat mensen de zintuigen steeds minder bewust gebruiken. We staan er 
veel te weinig bij stil en worden ook steeds minder gedwongen om ze te 
gebruiken. Goed voorbeeld is de eetrijpe mango in de supermarkt. Daar 
zit keurig een sticker op dat die meteen te eten is. Maar wat doe je? 
Gooi je ‘m in de winkelwagen of ruik en voel je eraan? En als iets over 
de datum is volgens de verpakking, gooi je het dan meteen weg of ruik je 
eerst of het wel echt bedorven is?”

LABYRINT
Uiteindelijk doel van CitySenses is om een groot belevingspark neer te 
zetten. “Het liefst in het Lumièrepark omdat dat de verbinding is tussen 
het centrum en de Floriade. We werken naar dat doel toe door losse 
installaties te maken. Labyrinth of the Senses is het eerste project dat af is, 
een levend visitekaartje om te laten zien wat we voor ogen hebben. En 
iets waar we heel trots op zijn.” 

Het labyrint bestaat uit zes grote bubbles die als zeepbellen aan 
elkaar zitten. Het is een opblaasbaar paviljoen dat zal rondreizen 

door Nederland. 
In elke bubble staat 
een interactieve 
kunstinstallatie met steeds 
een ander zintuig als 
thema. Mira is aan 
de slag gegaan met 
geur. “Geuren grijpen 
direct terug naar je 
herinneringen. Je ruikt iets 
en meteen heb je daar 
een associatie bij. Geur kan je niet uitschakelen, zoals je bijvoorbeeld 
wel geluid kunt uitschakelen als je heel geconcentreerd aan het werk bent. 
Voor mijn kunstwerk heb ik verhalen verzameld van personen die in het 
buitenland gewoond hebben. ‘Wat maakte dat voor jullie thuis’, was mijn 
vraag. Daarna heb ik op die plekken stenen verzameld en vervolgens 
besprenkelt met een specifieke geur, ontworpen aan de hand van hun 
verhalen. De bedoeling is dat zodra ze dat ruiken, ze weer aan dat 
bepaalde moment in hun leven denken. ‘Dat was mijn thuis’.”

LEVENSWERK
De andere bubbles worden gevuld door andere kunstenaars en 
wetenschappers uit het collectief. Almere is voor hen de ideale plaats om 
dit ‘levenswerk’ te laten landen. “Zeker, er zijn veel mensen in Almere die 
wel een rustpunt in de stad kunnen gebruiken. We leven in een ratrace, je 
kunt je verliezen in de drukte van de stad. Door even stil te staan, uit jouw 
eigen bubble te komen en je zintuigen te gebruiken, word je meer bewust 
van wat je doet. En daar word je gelukkiger van.”

‘GEBRUIK BEWUST JE ZINTUIGEN, DAAR WORD JE 
GELUKKIGER VAN’
MIRA TICHELER EN MARCEL KOLDER, CITYSENSES

Meer informatie op www.citysenses.nl
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‘IN EEN UUR ZIEN WE HELE MOOIE STUKKEN VAN ALMERE, 
PLEKKEN DIE MENSEN VAAK NIET EENS KENNEN’

Growing Green Spelddrager sinds 25 maart 2017

Genomineerd door Sabina Groote Wolthaar: “Met haar 

non-profit project verbindt zij mensen op een laag-

drempelige wijze. Ze wakkert het wandelvuurtje aan bij 

veel mensen om aan hun dagelijkse beweegbehoefte te 

komen.”
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Eigenlijk zocht Tanya Egberts vooral maatjes in haar eigen wijk om een 
uurtje mee te wandelen, tijdens een periode dat ze thuis zat. Ondertussen 
lopen er onder de naam Stichting 5000stappen.nl elke week meer dan 
honderd mensen verdeeld over 17 groepen door Almere én Lelystad. 
“Je ziet dat er veel behoefte is om met anderen te wandelen. Voor de 
gezelligheid, om gezondheidsklachten te voorkomen of om eenzaamheid 
tegen te gaan.”

Het begon allemaal in maart 2016. Tanya was van Almere Buiten naar 
Noorderplassen verhuisd en had haar werk als zelfstandig fysiotherapeut 
neergelegd. De vrijheid in tijd en ruimte voor hobby’s maakte dat ze zich 
ging oriënteren in de wijk op wandelmaatjes. “Ik wilde nieuwe mensen 
leren kennen in mijn wijk en omdat ik graag buiten ben, was wandelen 
de perfecte manier. Ik informeerde bij het Wijkteam en haakte aan bij de 
reeds geplande eenmalige ‘wijkwandeling Noorderplassen met architect’. 
Daar riep ik de mensen op om voortaan iedere week samen te wandelen 
en dat werd dus een succes! Binnen een jaar waren er in overleg met het 
Wijkteam elf groepen aan het wandelen in heel Almere en nu zijn er zelfs 
drie groepen in Lelystad actief. Het is een concept wat heel gemakkelijk in 
andere steden toegepast kan worden.”

SAMEN
Tanya ziet hoe blij mensen zijn die meewandelen. “Pas sinds ik 
5000stappen begonnen ben, merk ik hoeveel behoefte er is aan een 
gezamenlijke activiteit dicht bij huis. Eenzaamheid is een probleem bij 
ouderen én jongeren. Als je veel thuis zit en piekert of je eenzaam voelt 
is het fijn om even samen naar buiten te kunnen. Het is een heel diverse, 

maar trouwe groep 
mensen die iedere week 
weer komt, ook als het 
slecht weer is. Ik heb 
het een keer afgelast 
omdat code rood 
was afgegeven door 
het KNMI en hoorde 
achteraf dat er toch vier 
mensen samen zijn gaan 
wandelen die dag.”

GEZOND BLIJVEN
De naam is afgeleid van de welbekende 10.000 stappen, het door de 
gezondheidsraad aanbevolen aantal stappen dat je dagelijks moet zetten 
om gezond te blijven. Dankzij deze wandeling zit je al ruim op de helft. 
“We lopen altijd een uur en komen dan op zo’n 6.500 stappen uit. In 
dat uur zien we hele mooie stukken van Almere, plekken die mensen vaak 
niet eens kennen.” Op een gegeven moment was Tanya ruim twintig uur 
per week met 5000stappen bezig. “En met veel plezier”, zegt ze. “Het 
deed me zo veel goed om iets voor een ander te betekenen dat ik zelfs 
een betaalde baan heb gevonden binnen het welzijnswerk. Nu zet ik 
me drie dagen per week in voor de VMCA en is het wandelproject voor 
mij persoonlijk ‘bijzaak’ geworden. Maar het concept staat als een huis 
en dankzij de inzet van heel veel lieve en enthousiaste vrijwilligers blijft 
5000stappen.nl groeien en wandelen we het gehele jaar vrolijk door.”

‘NIETS HEERLIJKER DAN SAMEN WANDELEN 
IN DE NATUUR’
TANYA EGBERTS, STICHTING 5000STAPPEN.NL

Meer informatie op www.5000stappen.nl
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‘VEEL MENSEN ZITTEN MET DEZELFDE ENERGIEVRAGEN, 
IK VIND HET BELANGRIJK DIE TE BEANTWOORDEN’

Growing Green Spelddrager sinds 1 februari 2018, 

samen met alle andere toen actieve energie-

ambassadeurs in Almere 

Genomineerd door Wytze van der Naald: “De energie-

ambassadeurs hebben zich de afgelopen jaren heel 

verdienstelijk gemaakt op het gebied van energiebesparing 

en -verduurzaming in Almere. Ze zetten zich fantastisch in.”
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Reiner Swaen is een van de bijna veertig energieambassadeurs die we 
in Almere hebben. Deze vrijwilligers laten zien hoe we energie kunnen 
besparen. Dit gebeurt met warmtescans van woningen, informatie via 
woningcorporaties of door advies op maat te geven. “Willen we als stad 
energieneutraal worden, dan moet er echt nog iets gebeuren.”

De energieambassadeurs geven tips over lagere energiekosten, isoleren, 
de verwarming instellen, ventileren en het nut en de opbrengsten van 
energieproducten als zonnepanelen. Reiner: “Ook geven wij uitleg 
over de energierekening. Deelnemers krijgen een toolkit met onder 
meer een spaarlamp en een douchetimer cadeau. Naast particuliere 
woningbezitters helpen we ook huurders van Ymere en de Alliantie. Je 
hoeft echt niet meteen dure zonnepanelen aan te schaffen. Door kleine 
dingen thuis anders te doen, kan je al meteen geld besparen.”

ZONNEPANELEN
Reiner is al bijna vanaf het begin betrokken bij de energieambassadeurs, 
sinds mei 2016. “Voor mij was het al een hobby. Ik vond mijn eigen 
energierekening veel te hoog en die wilde ik terugbrengen. Zo heb ik 
bijvoorbeeld zonnepanelen aangeschaft. Mij werd vervolgens door 
Wytze, een van de initiatiefnemers van de energieambassadeurs, 
gevraagd om daar in de wijk een presentatie over te geven. Want je 
kunt het beste iets vertellen als je het zelf hebt meegemaakt. Veel mensen 
hebben dezelfde vragen, ik vind het heel belangrijk om voor hen een 
vraagbaak te zijn.”

WARMTESCAN
Een van de activiteiten 
van de groep vrijwilligers 
is het aanbieden van 
de warmtescan. Reiner 
legt uit wat ze dan 
precies doen. “We 
scannen woningen 
met een warmtecamera. Op deze foto’s zie je waar warmte uit het huis 
ontsnapt en dat betekent dat je door die plek te isoleren meer warmte 
kan vasthouden. We bespreken dit altijd met de bewoners en ze krijgen 
een verslag met foto’s. Het is een enorm succes, dit jaar kregen we bijna 
250 aanmeldingen! Daarom zijn we ook altijd op zoek naar nieuwe 
energieambassadeurs, we hopen te groeien naar een club van honderd 
vrijwilligers.”

DUBBEL GLAS
Ondanks dat Almere een jonge stad is met nieuwe huizen is meer 
bewustwording over het verspillen van energie volgens Reiner zeker 
nodig. “Tijden veranderen. De oude woningen in Haven voldoen niet 
meer aan de standaard die wij nu gewend zijn. Bovendien is het effect 
van dubbel glas na zo’n twintig jaar uitgewerkt, dan moet het vervangen 
worden. Dat zie je heel goed bij zo’n warmtescan. De gemeente Almere 
wil energieneutraal worden. Een heel mooi streven, wat ook past bij de 
stad. En natuurlijk, als je ons vergelijkt met oude steden als Utrecht, Gouda 
of Delft hebben we een voordeel. Maar dat betekent niet dat we stil 
kunnen gaan zitten, er moet ook hier nog een hoop gebeuren!”

‘DOOR KLEINE DINGEN TE VERANDEREN, 
KAN JE METEEN GELD BESPAREN’
REINER SWAEN, ENERGIEAMBASSADEUR

Meer informatie op www.almeerminder.nl
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‘HET WORDT ECHT TIJD DAT WE GAAN GELOVEN 
DAT HET KAN IN ALMERE’

Growing Green Spelddrager sinds 1 februari 2018

Genomineerd door Tjeerd Herrema naar aanleiding 

van de modeshow tijdens de negende Growing Green 

Spelduitreiking, waar Jim diverse creaties van zijn hand liet 

zien.
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Jim van der Wardt loopt over van ideeën. In zijn huis zijn diverse creaties 
van zijn hand te zien. Van raketbekers die niet omvallen tot leren jassen 
van oude bankstellen en creaties van lokaal hout. En met zijn bedrijf 
TheCrazySmile is hij niet de enige duurzame maker in Almere. “Dit is een 
stad vol creatievelingen. Alleen mogen die wel zichtbaarder worden voor 
elkaar en een groot publiek. Daarom ben ik begonnen met Makers van 
Almere. Een digitale etalage van wat er allemaal gemaakt wordt in deze 
stad.” 

Op tafel ligt een houten kistje met de opdruk ‘Makers van Almere’. Een 
houten pen, een keramieken beker, een boekje met papier gemaakt van 
steen en nog veel meer: “Allemaal duurzame producten uit onze stad”, 
vertelt Jim enthousiast. “Echt, er gebeurt zoveel in Almere, maar het is 
nauwelijks zichtbaar. Daarom besloot ik om op Instagram een groep 
mensen samen te brengen. Door het internet is de hele wereld binnen één 
knop te bereiken, maar kijk nou eerst eens naar je eigen stad. Dit kistje 
met producten zorgt er voor dat het netwerk ook tastbaar wordt.” 

GELOVEN IN ALMERE
Het aantal creatievelingen van ‘Makers van Almere’ groeit nog steeds. 
Met steeds meer mensen die niet rechtstreeks uit het netwerk van Jim 
komen. “Laatst kwam iemand naar mij toe. ‘Weet je Jim, ik ken nu een 
online netwerk, daar moet jij echt zeker bij. Het heet Makers van Almere’. 
Perfect toch, dat anderen het verhaal gaan vertellen. Het wordt echt tijd 
dat we gaan geloven dat het kan in Almere. Daarbij kan de Floriade heel 
erg helpen denk ik. Als zo’n groot evenement met thema’s als duurzaam-
heid en circulariteit Almere niet op de kaart kan zetten, wat dan wel? Dan 
moet er uiteraard ook veel aandacht zijn voor lokale producten!”

GIFTIG
Ooit haalde hij het 
RTL-journaal toen hij 
op zijn werk - Jim 
was HR Directeur - 
had voorgesteld de 
vervuilende dieselauto’s 
in één keer te vervangen 
door hybride voertuigen. 
“Nadenken over het 
milieu en zo duurzaam 
mogelijk leven heeft me altijd al bezig gehouden. Ik heb een hekel aan 
verspilling en ik word heel giftig als ik iemand afval op straat zie gooien. 
Ik hou ook van gebruikt materiaal, dat voegt altijd een verhaal toe en 
maakt het product leuker. Zo heb ik een toffe jas, gemaakt van een oude 
legertent. Dat is toch uniek?”

RAKETBEKER
Een recent idee is de Moonshot Cup. Een keramieken beker in de vorm 
van een raket. “Mijn kinderen gooiden steeds hun bekers om. Maar dat 
komt ook omdat de bovenkant breder is dan de bodem. Dat moet toch 
anders kunnen? Samen met zeven andere Almeerse Makers kwam het van 
een tekening naar een beker van keramiek. Om te zorgen dat de rest van 
wereld de beker ook leert kennen, hebben leerlingen van Helen Parkhurst 
een marketingplan gemaakt. En zo komt er weer een mooi Almeers 
product op de markt.”

‘EEN DIGITALE ETALAGE VAN CREATIEF ALMERE’
JIM VAN DER WARDT, MAKERS VAN ALMERE

Meer informatie op www.makersvanalmere.nl en www.thecrazysmile.com
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‘OOK IN ZUID-AMERIKA IS ER VEEL BELANGSTELLING, 
BIJNA DE HELFT VAN MIJN NIEUWSBRIEFABONNEES KOMT DAAR VANDAAN’

Growing Green Spelddrager sinds 9 maart 2019 

Genomineerd door Coos Boomsma: “ATC design verdient 

in mijn ogen een Growing Green speld omdat hij met zijn 

inspirerende video’s mensen helpt zelf circulair bezig te 

zijn.”
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Maar liefst 300.000 keer is het populairste filmpje van Almeerder Arold 
Teplier op YouTube bekeken. Op het filmpje laat hij in drie minuten zien 
hoe hij van acht pallets een bed maakt. Zijn verhaal hoe hij van zijn 
passie in een Almeerse garagebox nu zijn werk heeft gemaakt.

“Ik was net verhuisd vanuit Frankrijk, waar ik vandaan kom, naar 
Nederland. Ons nieuwe huis had meubels nodig en dus besloot ik die zelf 
te gaan maken, van oude pallets. Ik vond het leuk om te doen en daarom 
maakte ik een filmpje van een pallet-wijnrek. Daar kwamen behoorlijk veel 
reacties op en dus ben ik er mee door gegaan. Op een gegeven moment 
gingen vrienden mij vragen meubels te maken, ik ging me meer verdiepen 
om technieken aan te leren en niet veel later kreeg ik ook opdrachten van 
bedrijven binnen. Ik was eerst accountmanager, maar dat doe ik nu niet 
meer. Dit is mijn werk! En nog steeds maak ik iedere week een filmpje van 
een project waar ik mee bezig ben. Het is fantastisch om mijn creativiteit 
zo te laten zien.”

HEEL DE WERELD
De korte filmpjes laten zien hoe hij te werk gaat en wat er allemaal 
van voornamelijk pallethout gemaakt kan worden. Alle filmpjes zijn 
zonder gesproken tekst, soms verschijnt wel bijvoorbeeld de benodigde 
lengtemaat in beeld. Terwijl je muziek hoort, laat Arold je zien wat hij 
doet. En zo spreekt hij mensen aan van over heel de wereld. “Ik heb laatst 
een stoel gemaakt van slechts één pallet, op verzoek van een vrouw uit 
Indonesië. Ook in Zuid-Amerika is er veel belangstelling, bijna de helft 
van de nieuwsbriefabonnees komt daar vandaan. Op mijn site heb ik een 
forum, waar mensen van over heel de wereld met elkaar in gesprek gaan 
en laten zien waar ze mee bezig zijn. Ik ben vaak een toeschouwer op 
mijn eigen website.”

AFVAL
Arold gebruikt heel 
bewust vooral pallethout. 
Op deze manier is hij 
het meest duurzaam 
bezig. “Veel mensen 
zien pallethout als afval 
en gooien het weg. Ik 
ben nu drie jaar bezig 
en heb nog nooit een 
tekort aan hout gehad. 
Ik rij met mijn auto door Almere en dan zie ik vanzelf wel ergens weer 
een pallet liggen, die ik mee mag nemen. Het is voor mij heel belangrijk 
dat ik mooie meubels kan maken op een goedkope en duurzame manier. 
Mijn doel is om mensen te motiveren niet zomaar dingen weg te gooien. 
Je kunt er zoveel mooie dingen van maken. Mijn video’s zijn niet bedoeld 
om exact ook zo’n meubel te maken. Ik laat mijn ideeën zien, creatief 
design. Het is juist leuk als mensen zelf iets bijzonders maken. Het moet 
een impact hebben. We moeten ons hart erin stoppen. Dan komt het 
goed in deze wereld.” 

‘WAT IK MAAK, MOET IMPACT HEBBEN’
AROLD TEPLIER, ATC

Meer informatie op www.atc-c.com
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‘DUURZAAMHEID KOST WEL IETS MEER, MAAR GELUKKIG 
HEBBEN ONZE KLANTEN DAT ER VOOR OVER’

Growing Green Spelddrager sinds 9 maart 2019 

Genomineerd door Jim van der Wardt: “Gerry Baljet is 

nou bij uitstek zo een man op de achtergrond die al het 

moois in Almere aan elkaar aan het knopen is. Met zijn no 

nonsens aanpak en houding gaat hij aan de beren voorbij 

en komt hij altijd met de manier waarop het wel kan. Hij 

heeft oog voor wat er in Almere speelt en geeft grote steun 

aan de circulaire en duurzame initiatieven in de stad.”
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Ooit was duurzaamheid voor Baljetgroep een bedrijfsmatige keuze, nu 
zit het al jaren in het dna van deze Almeerse onderneming. Eigenaar 
en oprichter Gerry Baljet over 5.000 gulden, kippenvel en biologische 
brandblussers.

Het is een inspirerend verhaal dat Gerry Baljet vertelt over zijn bedrijf. 
Wat begonnen is op een hoekje van het Assenplein, is ondertussen een 
groot en veelzijdig Almeers bedrijf dat zich bezig houdt met faciliteiten, 
catering, techniek, logistiek en communicatie. “Kijk, toeval bestaat niet, 
vind ik. Je krijgt kansen en het is aan jou om die dan te grijpen. Als je dat 
op een eerlijke, goede manier doet en je doet alles wat je kan, volgen 
er vanzelf nog meer kansen. Zo is het bij Baljetgroep ook gegaan. Veel 
dingen kwamen op ons pad en de kansen die we kregen, hebben we 
gepakt. Goed voorbeeld is de 5-mei viering in Almere. We zijn daar 
enkele jaren mede verantwoordelijk geweest voor de techniek en de 
programmering, terwijl ik daar als vrijwilliger bij betrokken ben geraakt. 
Als je je bewijst, komen de kansen vanzelf.”

SAAIE SCHOOL
Terug naar het begin, 1991. Gerry presteerde niet zo goed op school. 
“Ik vond het allemaal niet zo leuk. Thuis was ik met heel andere dingen 
bezig: het in en uit elkaar halen van televisies en radio’s. Ik vond het 
interessant om met techniek bezig te zijn en om kapotte toestellen te 
repareren. Mijn vader zei toen: ‘Hier op de hoek komt een kantoorpandje 
vrij, ik leen je 5.000 gulden, ga daar maar beginnen’. En zo begon ik 
mijn winkeltje waar ik televisies en videorecorders repareerde en weer 
verkocht. Bij mij was er voor ieder budget iets te koop. Al binnen twee 
jaar konden we de vraag niet meer aan.”

AFVALPERRONS
Gerry had toen al 
contact met gemeente 
Almere en de 
afvalperrons. Hij maakte 
daar de afspraak dat hij 
weggegooide toestellen 
mocht meenemen. “Voor 
ons was dat ideaal, 
want er wordt heel veel 
bruikbaar materiaal 
weggegooid. We konden de toestellen repareren of enkele onderdelen 
gebruiken. De eerste vorm van upcycling, zoals dat tegenwoordig heet. 
Tegenwoordig verkopen we geen televisies meer, maar duurzaamheid is 
nog steeds wel heel belangrijk in ons bedrijf. Dat zal nooit veranderen. 
Ook sociale duurzaamheid trouwens, we werken veel samen met mensen 
die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben en bij ons de kans krijgen om 
weer aan de slag te gaan. Het is zo mooi als iemand op een zijspoor is 
beland en via Baljetgroep weer aan de slag kan en daar gelukkig van 
wordt. Daar krijg ik echt kippenvel van.”

ENERGIENEUTRAAL
Tijdens evenementen probeert Baljetgroep energieneutraal te werken. 
“Duurzaamheid kost wel iets meer, maar gelukkig hebben onze klanten 
dat er voor over. We willen de footprint, onze ecologische voetafdruk, van 
elk evenement zo klein mogelijk houden. Van CO2-uitstoot compenseren tot 
aan biologische brandblussers, we willen dat elk detail klopt.”

‘WE WILLEN DE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK VAN ELK 
EVENEMENT ZO KLEIN MOGELIJK HOUDEN’
GERRY BALJET, BALJETGROEP

Meer informatie op www.baljetgroep.nl 
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‘BINNEN DE COMMERCIËLE WERELD IS HET 
MILIEU ONDERGESCHIKT AAN WINST’

Growing Green Spelddrager sinds 14 oktober 2018 

Genomineerd door Mia Stik: “Ludo Thijssen is een creatief 

brein achter de Foundation For A Better World. De stichting 

is bezig met onderzoek naar duurzame energie.”
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Met zijn Fablab op De Steiger in Almere Haven probeert Ludo Thijssen 
een zelfvoorzienend huis mogelijk te maken dat betaalbaar is voor 
iedereen. “Het doel van onze Foundation For A Better World (FFABW) is 
zorgen dat elk huis een eigen natuurlijke energiecentrale wordt om zo de 
hoeveelheid methaan in de lucht terug te dringen. Dat klinkt ingewikkeld, 
maar is nu belangrijker dan ooit.”

Het zelfvoorzienende huis is mogelijk dankzij een kringloop met natuurlijke 
energie. Wat betekent dat? Ludo legt uit: “We kunnen het regenwater 
zuiveren, gekoelde zonnepanelen en windmolens plaatsen en willen zelfs 
de menselijke uitwerpselen gebruiken. We horen veel over CO2, maar 
methaan als broeikasgas is ook heel gevaarlijk. We kunnen grote stappen 
zetten in het terugdringen hiervan door te zorgen dat ieder huis op een 
betaalbare, milieuvriendelijke en duurzame manier zichzelf van energie en 
water kan voorzien.”

OPEN SOURCE
Ludo ontwikkelt alles in open source. Dat betekent dat als straks alles klaar 
is en werkt, iedereen mag weten hoe hij het ontwikkeld heeft. Op die 
manier kan niemand geheim houden hoe het werkt en er proberen heel 
veel geld mee te verdienen. “Winst interesseert mij helemaal niets. Dit 
moet er gewoon komen voor het te laat is. Het is mijn passie en al bieden 
ze me tien miljoen euro, ik zal er nooit op ingaan. Binnen de commerciële 
wereld is het milieu ondergeschikt aan winst. Zoveel bedrijven hebben 
al gezegd dat ze baanbrekende dingen gaan bedenken, maar het komt 
nooit verder dan woorden. Bijna alles wat ik nu ontwerp bestaat al, maar 
is vanwege de patenten te duur om voor iedereen te realiseren. Alleen 
door het wiel zelf opnieuw uit te vinden, kan het betaalbaar blijven.”

OPTIMIST
De noodzaak is hoog, 
vindt Ludo. “Ik ben geen 
pessimist. Ik ben juist 
een optimist. Ik denk 
misschien tegen beter 
weten in dat onze aarde 
nog te redden valt. 
Maar dan moet er nog 
wel heel veel gebeuren. 
Op dit moment zijn we 
met de resultaten van onze stichting maar een druppel op een gloeiende 
plaat. Maar deze druppel kan een sneeuwbal worden. En als die 
eenmaal aan het rollen is, is die hopelijk niet meer te stoppen. Ik heb al 
contact met mensen in andere landen zoals bijvoorbeeld Iran die ons 
project met veel belangstelling volgen.”

DONATEURS
Ludo is meerdere dagen per week op het Fablab te vinden, ook al doet 
hij alles op vrijwillige basis. Dankzij het inkomen van zijn vrouw kan hij 
zich hier op focussen. “De stichting is afhankelijk van donateurs. Op die 
manier kunnen we het materiaal en de huur van de locatie betalen. Ik richt 
me nu vooral op een goedwerkende windturbine, zodat we snel een mooi 
resultaat kunnen laten zien en we daarmee ons verhaal nog meer kracht 
meegeven. En hopelijk lukt het ons en gaat het niet helemaal fout met 
deze wereld.”

‘ELK HUIS MOET ZICHZELF VOORZIEN VAN 
SCHOON WATER EN ENERGIE’
LUDO THIJSSEN, FOUNDATION FOR A BETTER WORLD

Meer informatie op www.ffabw.org
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1E SPELDUITREIKING – 15 FEBRUARI 2014
Angelique Metz – Natuurlijke buitenruimte bij De Koppoter 
Arjan Dekking – Kenniskring Buurtmoestuinen Almere 
Arne Nooitgedagt – Zelfvoorzienende lodge 
Hans Prins – Almeerdaagse 
Irene van Exel – Noorderplassen Tuinen 
Irma Stroombergen – Parkwijk Schooltuin 
Jan Wachtmeester – Almeerse Wolunie 
Jeanine Lablans – Kas bij Zorgcentrum De Kiekendief 
Mariël Bisschops – Neverending Art 
Marije Buiter – Cupidohof en meer 
Marjan Kruijs – Parkwijk Schooltuin 
Monique Seynen – Regelrechtvandeboer 
Ninette Koning – Neverending Art 
Redmer van der Leest – Buitenplaats 
Renate Oord – Noorderplassen Tuinen 
Ron van Zwet – ONZE Volkstuinen–in de kas 
Sophia Huijs – Kas bij Zorgcentrum De Kiekendief 
Toos Vergeer – Natuurlijke buitenruimte bij De Koppoter

2E SPELDUITREIKING – 8 NOVEMBER 2014
Anita van Bremen – HappyInsect 
Berry Koevoets – Fète Champètre * 
Bertina Slettenhaar – Almeerse Wolunie 
Cora Spaans – VINDplaats Zenit 
Harriët Bosman – Brug naar de toekomst * 
Iyon Avezaath – Glijbaantoren * 
Jacqueline Boudens – Kindertuinen Almere 
James Heus – Fète Champètre * 
Jeroen Oosterheert – Urban Sport & Relax Spot * 
John Menges – Oevers als startpunt * 
Jolanda van Adrichem – Stichting Weet hoe je leeft 
Judith Flapper – The plantable home 
Klaas Huttenga – Fiets Race en Toerclub Almere 
Kian Avezaath – Glijbaantoren * 
Lucia Zwanenburg – VINDplaats Zenit 
Marian Heidstra – Stichting ABRI (Almeerse Belangengroep 
voor Recreatie en Integratie verstandelijk gehandicapten) 
Max de Goede – Voedselloket Almere 
Peter van Adrichem – Stichting Weet hoe je leeft 
René van Zuuk – Weerwaterkapel * 
Rens Ruiter – VINDplaats Zenit 
Rins Boschma – rondje-weerwater.nl * 
Sacha de Ruiter – Mooi Zo Goed Zo 
Yukha Tang – VINDplaats Zenit

* = prijswinnaar Rondje Weerwater

3E SPELDUITREIKING – 20 JUNI 2015
Aartie Sawitrie Badal – VaiPreDi Gezond eten en meer bewegen 
Ad Verrips – Zelfbeheergroep Van Brug tot Brug Kruidenwijk 
Angela Scheepers – Groentje BV en Groentje Cider 
Anita Stolp – Zelfbeheergroep Van Brug tot Brug Kruidenwijk 
Anthonie Heynsius – Sinaasappelkistjes 
Carolijn Bary – Voedselbos Sieradenbuurt 
Claudia Uiterwijk – Voedselbos Sieradenbuurt 
Cor de Bruin – Zelfbeheergroep Van Brug tot Brug Kruidenwijk 
Daphne Hatt – Plan B 
Elly Pijpers – Wandelnet 
Eveline Stilma – Expert permacultuur 
Harry Draai – Voedselbos Sieradenbuurt 
Henk Hovis – Zelfbeheergroep Van Brug tot Brug Kruidenwijk 
Henk Struik – Hondenspeelveld Tussen de Vaarten 
Ingrid Maste – Voedselbos Sieradenbuurt 
Jan Smit – Zelfbeheergroep Van Brug tot Brug Kruidenwijk 
John Emmerink – Vrienden van het Koggepark 
Josine Gabriel – Wandelnet 
Katja Dorlandt – Hondenspeelveld Tussen de Vaarten 
Lian Trimbach – Voedselbos Sieradenbuurt 
Lies Raterink – Wandelnet 
Linda de Vries – Vrienden van het Koggepark 
Lisa Punt – Rozentuin Judy Garlandhof 
Louis Speijers – Wandelnet 
Mandy Dijkman – Bewoners Nemesisstraat 
Mannie Krak – Buurtmoestuin Trommelstraat 
Marcel Post – Vrienden van het Koggepark 
Marjolein Vloothuis – Boomgaard Filmwijk 
Maud Scholten – Voedselbos Sieradenbuurt 
Monique van Zandwijk – Vrienden van het Koggepark 
Nelleke Goedhart – Buurtmoestuin Trommelstraat 
Odette Breijinck – Moesbakken in openbaar gebied 
Ramona Verbeek – Vrienden van het Koggepark 
René de Lange – Wandelnet 
Rina Smit – Tulppad e.o. 
Vesna Dragojevic – GroenTopia

ALLE SPELDDRAGERS TOT NU TOE
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4E SPELDUITREIKING – 26 SEPTEMBER 2015
Anneke Wignand – Moestuinen Zenit 
Bas Gietema – Groentesoep Festival en Sjopping Mol 
Chris van de Linden – Wildplukker 
Corry Anink – Ruiltuin Leemwierde 
Elly Beerthuizen – Ruiltuin Leemwierde 
Gijs van Abelen – Zelfbeheer Leemwierde 
Hans van Bragt – Creative Cooperation 
Hellen Schmidt – Schooltuinen Zenit 
Henk Bosgra – Zelfbeheer De Marken 
Henk Mulder – Wethouder Almere 
Henk van der Sande – Almeerdaagse 
Ingrid van Raalte – Almeerdaagse 
Jan Bouwmeester – Puur van Jan 
Johan van Stijn – Almeerdaagse 
John van Diepen – Almeerse Wind 
Joke Rebel – Service Team Stedenwijk 
Laurens Bijl – Huyskweker Almere 
Mandy Cobben – Wilde Buffetlaan 
Marco Lipsius – Streekparade 
Marijke van Rutsen – Ruiltuin Leemwierde 
Marinah Mertokarijo – Moestuinwerkgroep Nobelhorst 
Marleen Warnaar – Wilde Buffetlaan 
Mia Stik – Atelier 1332 AT 
Mies van Gessel – Vlinder– en bijenlint 
Mimi Ariesen – Kruidenwijk 
Muriël van der Wal – Groentesoep Festival en Sjopping Mol 
Nel van Stijn – Almeerdaagse 
Regien Loggen – Ruiltuin Leemwierde 
René Betgem – Upfall Shower 
Rina Bosgra – Zelfbeheer De Marken 
Sam Treemuangpak – Groentesoep Festival en Sjopping Mol 
Thijmen van Heerde – Staatsbosbeheer 
Wendy Hedegaard – Atelier 1332 AT 
Wilbert de Raat – Almeerdaagse 
Ym de Roos – Almeerdaagse

5E SPELDUITREIKING – 23 APRIL 2016
André van den Berg – Bio Trio 
Anne Kuipers – Buurtcommissie ‘t Groene Hart
Berry van der Wal – Pionier Oosterwold 
Coos Boomsma – Energie Werkgroep Nobelhorst 
Corry Wassink – Buurtcommissie ‘t Groene Hart
Cris van Haagen – Bodhi Kinderopvang 
Cyrille van Poucke – The Foodpress 
Daan Froger – Pionier Oosterwold 
Egon Kracht – Pionier Oosterwold 
Erik Fakkeldij – Polderbushcraft Almere 
Esther Stappen – Millvision 
Frank Meijer – Pionier Oosterwold 
Frode Bolhuis – Pionier Oosterwold 
Hanneke Boardman – Minimum aan restafval thuis 
Hans ten Oort – Buurtcommissie ’t Groene Hart 
Henk van Koningsveld – Energie Werkgroep Nobelhorst 
Hubert Peters – Boomkunstenaar Boogaart Almere 
Igor Kampman – Polderbushcraft Almere 
Jacqueline Ruiter – Pionier Oosterwold 
Jan Pieter Baas – Pionier Oosterwold 
Joost Overzee – Pionier Oosterwold 
Jos Abbo – Pionier Oosterwold 
Klazien ter Veen – actief buurtbewoner en actief kerklid 
Leon Joore – Millvision 
Leonie van der Voort – WE Make 
Lisa Punt – Filmwijk Buitengewoon Schoon 
Luis Fidel Cabrera – Journalist Radio Ipiales 
Madeleine Lammers – Eetbaar lint Almere Haven 
Madelon Beek – Eetbaar lint Almere Haven 
Margriet Brouwer – Eetbaar lint Almere Haven 
Maria Vosjan – Eerste energiepositieve woning Nobelhorst 
Marie-José Deckers – Pionier Oosterwold 
Marien Abspoel – Pionier Oosterwold 
Marjanne Koops – Pionier Oosterwold 
Martina Meesters – Bomen– en kunstfietsroutes 
Mercedes Leon – The Foodpress 

Mieke van Dijk – De Blauwe Reiger 
Mieke Wiegertjes – Filmwijk Buitengewoon Schoon 
Mirna Knoop – Bodhi Kinderopvang 
Nienke Scheide – Energie Werkgroep Nobelhorst 
Nico Nooij – Buurtcommissie ‘t Groene Hart 
Noortje Braat – Pionier Oosterwold 
Paul Südkamp – Buurtcommissie ’t Groene Hart 
Rene Jansen – Energie Werkgroep Nobelhorst 
Sandra Manintveld – Inspiratie Inc. 
Sebastiaan Vos – Eerste energiepositieve woning Nobelhorst 
Sebastiaan Vos – Energie Werkgroep Nobelhorst 
Sipan Salim – Energie Werkgroep Nobelhorst 
Tanja Coenen – Filmwijk Buitengewoon Schoon 
Tessa Bouterse – Filmwijk Buitengewoon Schoon 
Tim Munnikes – Energie Werkgroep Nobelhorst 
Tineke Hillebrink – Filmwijk Buitengewoon Schoon 
Ton Eggenhuizen – Bio Trio 
Valerie Bos – Concept Nerd 
Victor Eggenhuizen – Bio Trio 
Wendy Neuzerling – Natuurbeleving 
Yvonne Nikkels – Vereniging De Discus
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6E SPELDUITREIKING – 25 SEPTEMBER 2016
Alet Breugom – Simpliade 
Al-ibrahim Nouri – BuurT–Tuinen 
Ali K. Hussein – BuurT–Tuinen 
Anno Winters – 100 Huizenplan 
Arjan Wartna – 100 Huizenplan 
Bart Bijsterveld – Pluktuinen Valetaweg 
Cees Herbert – Kersenboertje 
Danny Sloot – Pluktuinen Valetaweg 
Ed ter Laak – Vogelbescherming 
Ellen van Hekken – Learn by Movement 
Herman Navis – Stadsboer 
Irene Mouthaan – BuurT–Tuinen 
Jacqueline Rietbroek – VINDplaats Zenit 
Jasper Poot – Gradiënt Natuurbeheer 
John van Diepen – 100 Huizenplan 
Marjolein van den Blink – Picnic 
Martin Wiegertjes – 100 Huizenplan 
Maxime Tevreden – Tea da di Date 
Michiel Muller – Picnic 
Monique Faase – Ouder Kind Traject 
Moses en Aimable – BuurT–Tuinen 
Muriel Tabak – 100 Huizenplan 
Patricia Belterman – 100 Huizenplan 
Paul Vloothuis – 100 Huizenplan 
Rita Unterseh – BuurT–Tuinen 
Sameena Khan – Ouder Kind Traject 
Tom Saal – Wooncoöperatie Diamondiaal

7E SPELDUITREIKING – 25 MAART 2017
Bep van Mil – Rozentuin De Binnenhof en meer 
Bert Gijsberts – Floriade Business Club 
Bob van Middendorp – De Bosrandwerkgroep 
Chantal Derogee – Almeerdaagse 
Cor Dol – Stad & Natuur 
Ed de la Chambre – IVN Bomentuin De Kemphaan 
Evert Banga – Als ambtenaar actief in het groen 
Fokko Minnema – Kronkelveld 
Frank de Bruijn – Groen Gas Almere 
Glenn Lachminarain – Wandelgroep VaiPreDi 
Hetty van Riessen – De Schaperie 
Hillie Wolters – VINDplaats Zenit 
Johan Stoop – De Schaperie 
Koen Kaljee – De Drijfveer 
Patrick Gajadhar – Wandelgroep VaiPreDi 
Paul Roelofs – Kronkelveld 
Peter de Weijer – Kerkuilenwerkgroep Flevoland 
Rayo Ramnarain – Almeerdaagse 
Sabeth Sandmann – De Bosrandwerkgroep 
Tanya Egberts – 5000Stappen.nl 
Wendie Hagendoorn – Schaapje Schaapje 
Wim van Leeuwen – Kronkelveld

8E UITREIKING - 30 SEPTEMBER 2017
Alexander Geijzendorffer - Planten photobooth
Alice Bakker - Voedselbos
Anique Pluygers - Bosrandwerkgroep
Anne Fokker - Floriade Food Experience Team
Anneke Geraads-Broeren - Brouwerij Stijl
Arie van der Mee - Restaurant Kip & Ei Dubbel-Op
Arthur Bouvy - EDBA
Bram Termeulen - Termeulen Roses
Casper Kromkamp - Natuurwinkel Almere
Chalyene Osei-Schoop - Moestuin Nobelhorst
Coos Boomsma - Libi Bung
Emiel de Boer - Bosrandwerkgroep
Eric Osei - Moestuin Nobelhorst
Ericssen Osei - Moestuin Nobelhorst
Farzan - Team YummieBox
Femke Mosch - Floriade Food Experience Team
Fer Bolweg - Bosrandwerkgroep
Greet van Vliet - Moestuin De Discus
Guanita Boomsma - Libi Bung
Gwendala Gosliga - Broccoli-Festival
Hajo Witzel – Imker Vereniging Zuidelijk Flevoland 
Ingrid Mommers - Voedselbos
Irma van der Mee - Restaurant Kip & Ei Dubbel-Op
Janno Bulten - VINDplaats Zenit
Jeremiah Osei - Moestuin Nobelhorst
Jetze Kamerling - Beheergroep Beatrixpark
Joelle Tabak - Stadstuinenfestival
Johan Smits - Voedselbos
Johan Takes - Schaapskudde Almere
Joke Veenstra - Stadstuinenfestival
Joost Bosker - Oerz
Joy Talling - SecSurvivals
Julya de Goede - Floriade Food Experience Team
Krista Peeters - Broccoli-Festival
Lex van Harten - Floriade Food Experience Team
Lilian Celestijn - Moestuin Nobelhorst
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Maaike van Deenen - Schaapskudde Almere
Madhat Kataf - Inspiratie Inclusief
Marcel van Vliet - Moestuin De Discus
Marloes Hinkekemper - The Greenery
Max Knobben - Floriade Food Experience Team
Petra Codi - Rataplan De Kringloper
Raymond Bouma - Groentesnijderij
Rene Spaargaren - Vleermuizen in de Polder
Rick Huyzer - Rataplan De Kringloper
Rilana - Flevosap Vrijwilliger
Ruud Jan Bos - Floriade Food Experience Team
Sabah Verkaik - Groene buurtbewoner
Sanne Bouman - Broccoli-Festival
Simon Speets - Molenbuurt-bewoner
Tineke Ras – Het Luierpark
Tineke van den Berg - Stadsboerderij 
Tiny Adolfs - Wandelen in Almere
Tom Saat - Stadsboerderij 
Willemijn Borkent – Bosrandwerkgroep

9E UITREIKING - 1 FEBRUARI 2018
Alie Sikkens - Brei- en Haakgroep Almere
Annemarie Westhoff - Energieambassadeurs
Bart Corduwener - Speelwildernis
Bert Burgers - Imker VTV Water-land & NTV Windhoek
Chris Soebroto - Energieambassadeurs
Danielle Schilp - Natuurlijk Spelen Cascadepark
Dayon Mungra - Days Gym, Tegen hangjongeren
Else Bunjes - Energieambassadeurs
Eric Rootnat - Natuurlijk tuinieren van VTV complex Water-
land 
Fenna Kamphorst – VINDplaats Zenit
Frank de Ruijgh - Energieambassadeurs
Frans Pansier - Energieambassadeurs
Guus Bakels - Energieambassadeurs
Hanna Hosselet - Plantaardig Stedenwijk Lunch
Hans Drost - Energieambassadeurs
Hans Vosman - Almeerdaagse
Hein Walter - Almerebuiten.info
Ilse Burggraaff - Energieambassadeurs
Jaleesa Vos - Vrolijk Kinderopvang Almere
Jan de Bruijn - Energieambassadeurs
Jan Otter - Energieambassadeurs
Jan-Willem van Wees - Plantage Nieuwland
Jim van der Wardt – TheCrazySmile & Makers van Almere
Johan van Schaick - Natuurlijk tuinieren van VTV complex 
Water-land 
Joke Garnaat - Brei- en Haakgroep Almere
Lia de Graaf - Brei- en Haakgroep Almere
Lila Angmoe - Brei- en Haakgroep Almere
Linda Dagloonder - Basisschool Klaverweide 
Marcel Kolder - CitySenses
Marga Hogendoorn - Energieambassadeurs
Marjan Vermij - Energieambassadeurs
Marry Witte - Brei- en Haakgroep Almere

Martin Wiegertjes - Energieambassadeurs
Michelle Leysen - Molenbuurt vrij van troep
Millicent Schepman - Almere Buitengewoon
Mira Ticheler - CitySenses
Monica Baij - Energieambassadeurs
Muriel Tabak - Energieambassadeurs
Nuray Gül - Plantage Nieuwland
Pauline Ntelo - Brei- en Haakgroep Almere
Regina van Oorschot - Brei- en Haakgroep Almere
Reiner Swaen - Energieambassadeurs
Ria van Dijk - Brei- en Haakgroep Almere
Roel van Rijnsoever - Energieambassadeurs
Roelfien Munnikes - Stekjesruiltafel Nobelhorst
Sonja van der Woude - Brei- en Haakgroep Almere
Suze Roest - Brei- en Haakgroep Almere
Thea van Rooijen - Brei- en Haakgroep Almere
Thom Laagkemper - Floriade Food Experience Team
Wilma Kuipers - Energieambassadeurs
Wouter Winkelhuijzen - Energieambassadeurs
Yvonne Bouwmeester - Van Inge - WandelDiva’s
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10E UITREIKING - 16 JUNI 2018
Ankie van Strien - Beatrixpark
Bauke van der Veen - Vleesch & Co
Carolien Steenkamp - 5000stappen.nl
Daphne Bulten-Noordermeer - VINDplaats Zenit
Eibert Draisma - Beatrixpark
Engelien Konijn - 5000stappen.nl
Erik Anneveld - Beebox
Hans Ham - Energieambassadeur
Hans Marijt - 5000stappen.nl
Ingmar van Duijn - Fit-ID 
Ivonne de Nood - Projectdirecteur Oosterwold
Janneke van Coesant-Koopmans - 5000stappen.nl
Jeanette Janssen - 5000stappen.nl
John Duim - Beatrixpark
Lennart van den Berg - 5000stappen.nl
Liesbeth Boormans - Beatrixpark
Liesbeth Bronkhorst - Stad & Natuur
Linda Lem – Speel-mere
Loni Verkerk - schaapskudde Hout
Majeed Saeeyan - Art Loca
Margot van Rooijen - Beatrixpark
Mariëlle van den Donk - Ditha Bonita
Marije de Ruyter - 5000stappen.nl
Marinela Auping - 5000stappen.nl
Marlies Wapstra - Mad Science
Menno van Slageren - Beatrixpark
Nathaly Macaya - 5000stappen.nl

Rick van Rooijen - Beatrixpark
Rien Vietman – Speel-mere
Rob Timmerman - Flevolandschap
Ronald Karten - 5000stappen.nl
Wilson Vera - 5000stappen.nl

DUTCH FOOD WEEK 11 OKTOBER 2018
Bauke van der Veen - Flevofood
Gert Koekoek - Flevofood
Harold Oldenbeuving - Flevofood
Hugo Jongejan - Flevofood
Jaap Kodde - Flevofood 
Martin Topper - Flevofood
Nicole Smits - Flevofood

11E UITREIKING - 14 OKTOBER 2018
Adnan Habash - Inspiratie-Inc
Anita Schoolenaar - 5000stappen.nl
Bart Overbeek - Run4Free
Bertien Hoek - Beatrixpark
Dave Vink - Run4Free
Diana de Reus-Stam - Beatrixpark
Ed Martens - Run4Free
Erik Slim - Water-Land
Jackie van den Anker - Schooltuinproject
Jamila Bayramova - Inspiratie-Inc
Jozef Bhageloe - Run4Free
Leontine Schrijver - biologisch-dynamische moestuin bij de 
Lentemorgen 
Lex Roeleveld - Stichting Heg en Landschap 
Ludo Thijssen - Foundation For A Better World
Miranda van der Kamp - Basisschool de Optimist
Mohamed Aljaouni - Inspiratie-Inc
Otto Treurniet - Beatrixpark
Paula van Kuijk - Basisschool de Optimist
Petra Willemsen - 5000stappen.nl
Sylvia van der Linden - Water-Land
Thera Jellema - Stad & Natuur
Tjeerd Herrema - Oud-wethouder
Yorrim Wijnbergen – Run4Fre
Virginia Khoeblal - 5000stappen.nl
Willemijn Huizenga - Stad & Natuur

UPCYCLECENTRUM ONDERNEMERS 16 JANUARI 2019
Boye en Noëlle Dorenbos - RUIK
Naomi Neijssen - SEEFD
Sebastiaan van Dulken - Ruig & Geroest
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12E UITREIKING - 9 MAART 2019
Ad Vossenaar - Vrijwilligers Den Uylpark
Arold Teplier – ATC
Bart Kok - Polderhoenhof Boerenmarkt
Caspar Kromkamp - Natuurwinkel Boerenmarkt
Dianne Waleson – Vliervelden Pluktuin
Dik Esveld - Vrijwilligers Berenklauw Vroege Vogelbos
Diya Gopi - Buttpickers
Door van den Borst - Zoet en Zuiver
Dorine Van der Heide - Vrijwilligers Berenklauw Vroege 
Vogelbos
Edmond Koning - Notenkraam Boerenmarkt
Els van Boxtel - Stichting Wensejs
Erika Dorhout - Schooltuinen Koggepark
Gaia Firth - Fruit Boerenmarkt
Gerardo Bianchini - Caseificio Bianchini Boerenmarkt
Gerrit Bosje - De Geitenhof (Kaas) Boerenmarkt
Hendrik Braam - Brood Zonnelied Boerenmarkt
Idse Billenkamp - Warmonderhof Boerenmarkt

Ineke van Os - Vrijwilligers Den Uylpark
Ingeborg Janmaat - Vrijwilligers Berenklauw Vroege 
Vogelbos
Isabel Duinisveld - Warmonderhof Boerenmarkt
Jelmer de Bock - Desembrood Boerenmarkt
Karin van den Berg - Almeerse Weelde
Lex Meeuwise - Stadsbrouwerij de Kemphaan
Linda Dales - Vleeskraam Boerenmarkt
Lukas Nijman - Fruit Boerenmarkt
Margriet van Galen - Schooltuinen Koggepark
Maria Bianchini - Caseificio Bianchini Boerenmarkt
Maria Deenen - Boerenmarkt
Marianne Onrust - Vrijwilligers Den Uylpark
Meindert Eijgenstein - Prisma Almere
Naveen Gopi - Buttpickers
Nick Zwaan - Piepers
Peter Mulder - Vrijwilligers Berenklauw Vroege Vogelbos
Reg Waleson – Vliervelden Pluktuin
René Gerritzen - Almeerse Jeugdnatuurclub Flevokijkers / 
Klaverweide
Ricky de Boer - Vrijwilligers Berenklauw Vroege Vogelbos
Rob Leek - Vrijwilligers Berenklauw Vroege Vogelbos
Robert - Polderhoenhof Boerenmarkt
Rola Hengstman - Kunstenaar
Roos Saat - Café Boerenmarkt
Sue Scheick - Vrijwilligers Den Uylpark
Susan van ’t Riet - Vrijwilligers Den Uylpark
Suzan Jansen - Biokatoen
Tineke van den Berg - Vleeskraam Boerenmarkt
Veronica Groot - De Geitenhof Boerenmarkt
Wim de Ruijter - Vrijwilligers Berenklauw Vroege Vogelbos
Wim van Heijningen - ONZE Volkstuinen-in de kas
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13E UITREIKING 15 JUNI 2019
Arie Jongejan - VINDplaats Zenit
Bob van der Voort – Biofood BV 
Gerda van Hekken - Vrijwilliger oa Stad&Natuur
Ilse Suijkerbuijk - IVN
Jan van Koningsveld - Vrijwilligers Berenklauw Vroege 
Vogelbos
Jeroen van Beuningen - VINDplaats Zenit
Johan Borsch - Bakker Borsch
John de Vries - Vrijwilligers Berenklauw Vroege Vogelbos
John Lukken - GroenBalanz
Joseph Coutinho - vrijwilliger oa Wijkteam
Leendert Brons - Flevohoning
Marijke Hendriks - oa Stadsboerderij
Mo Ketabi - Almere Green Sports
Sybille Püttmann - Talent in Beweging
Theo Holtslag - Floriade vrijwilliger
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Dit is het tweede Growing Green Speldenboek. Waar ik in het eerste deel 
al een flink deel van de foto’s had gemaakt, heb ik in dit tweede boek 
bijna alle foto’s geleverd. En samen met de verhalen is dit een mooi boek 
geworden!

Ik kreeg begin deze zomer de vraag van de gemeente: “Heb je tijd om in 
een periode van ongeveer anderhalve maand de fotografie voor het boek 
te leveren?” Tijd of niet, voor zo’n mooie opdracht maak ik graag tijd.

Deze foto-opdracht is veel meer dan fotografie alleen. Het betekent een 
tocht vol interessante, inspirerende ontmoetingen en kennismaking met 
mensen die met passie werken aan een betere en mooiere leefomgeving. 
Als fotograaf heb ik hiervan genoten en geprobeerd iedereen op hun 
eigen wijze te portretteren. De een is al vanaf de eerste handdruk klaar 
voor de opname, de ander is uitermate vrolijk, weer een ander is eigenlijk 
wat druk en gehaast en zo is iedereen uniek. 

Dankzij alle spelddragers kon ik een prachtige collectie beelden maken 
van mensen en hun Groene Speld initiatieven. 

Met dank aan de Gemeente Almere, Floriade en Growing Green Cities! 

Jan Dekker

Meer informatie op www.jandekkerphoto.nl 

NAWOORD
JAN DEKKER, FOTOGRAAF
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